
 

 

Schriftelijke vraag 

 

Datum 21 januari 2020 

Onderwerp Aanvullende vragen Opzeggen contracten 
nutspartijen en vaststellen nieuwe beleidsregels 

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling 
in de cyclus? 

Ja, raadsmededeling 76-2019 Opzeggen 
contracten nutspartijen – vaststelling nieuwe 
beleidsregels 

Portefeuillehouder wethouder Raaijmakers 

 
Het college van BenW heeft bij raadsmededeling van 19 november 2019 de gemeenteraad 
geïnformeerd over het collegebesluit om de contracten op te zeggen met Brabant Water voor het 
leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond en het vaststellen van een tweetal beleidsregels 
hieromtrent. 
 
“Gemeente Roosendaal heeft al sinds jaren afspraken met diverse nutsbedrijven over de aanleg en 
het beheer van kabels en leidingen in de ondergrond (…) Afspraken zijn vastgelegd in contracten die 
dateren uit de vorige eeuw en veelal tot stand zijn gekomen met de privatisering van het 
Roosendaalse gemeentelijk energie-en waterleidingbedrijf eind tachtiger jaren van de vorige eeuw.” 
Aldus de raadsmededeling.  
 
ChristenUnie Roosendaal heeft eerder tijdens de commissievergadering van 14 november 2019 de 
vraag gesteld of er een plan kan komen om oude in lood gelegde elektriciteitskabels en oude 
leidingen te verwijderen. De wethouder gaf aan dat de nutsbedrijven verantwoordelijk zijn voor 
deze leidingen en dat de wethouder bij de afstemming van de beheerkalander in de gesprekken met 
de nutsbedrijven dit punt nader zal bespreken.  
 
Op 20 december 2019 heeft de ChristenUnie vragen gesteld over de bovengenoemde 
raadsmededeling. Als antwoord wordt veelal verwezen naar een tweetal verordeningen, namelijk de 
AOVI (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren): 
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roosendaal/10611/CVDR106
11_2.html 
En de VWOI (Voorschriften werkzaamheden ondergrondse infrastructuren): 
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roosendaal/11213/CVDR112
13_2.html 
Vanwege het feit dat met de verwijzing naar artikelen uit de verordeningen niet altijd een antwoord 
wordt gegeven op de door ons gestelde vragen, stelt ChristenUnie Roosendaal bij deze opnieuw een 
aantal (ook aanvullende) vragen aan de verantwoordelijke wethouder.  
 
Vraag 1 
Op de door de ChristenUnie eerder gestelde vraag of de nutsbedrijven verplicht worden gesteld hun 
oude (loden) leidingen te verwijderen, wordt verwezen naar het beleid zoals opgenomen in de twee 
bovengenoemde verordeningen. In artikel 14 van de AOVI staat inderdaad dat voorzieningen die niet 
langer operationeel zijn altijd verwijderd dienen te worden. Uitzondering hierop zijn verwijderingen 
waardoor extra kosten ontstaan bij ligging onder bomen, asfalt en dergelijke. In deze gevallen 
dienen er afspraken gemaakt te worden over kostenvergoeding voor registratie en verwijdering 
achteraf, aldus de verordening.  
Vraag: Zijn er ongebruikte in lood gelegde elektriciteitskabels en andere oude loden leidingen onder 
de grond van Roosendaal aanwezig die thans niet worden gebruikt? 
Zo ja, zijn er concrete afspraken gemaakt over de verwijdering ervan, zoals ook de Verordening 
schrijft? 
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Vraag 2 
Op de vraag of het verwijderen van oude rioleringsbuizen die vaak gemaakt zijn van asbesthoudend 
cement door een bedrijf verwijderd wordt dat gespecialiseerd is in asbestverwijdering, werd 
geantwoord dat “het verwijderen van asbest uitsluitend door gebruik van gespecialiseerde en 
gecertificeerde bedrijven gebeurt”.  
Zijn deze gespecialiseerde bedrijven te allen tijde aanwezig (geweest) bij het verwijderen van én 
werk aan oude rioleringsbuizen? Immers, deze zijn vaak gemaakt van asbesthoudend cement.  
Worden hier aanvullende afspraken over gemaakt? 
 
Vraag 3a 
Eerder stelde ChristenUnie Roosendaal ook de volgende vraag: 
Nutsbedrijven moeten nu vergunningen aanvragen bij de Gemeente Roosendaal. Het lijkt 
ChristenUnie Roosendaal goed als er een toezichthouder/opzichter vanuit de gemeente aanwezig is 
bij de graafwerkzaamheden. Een toezichthouder controleert of de bedrijven volgens plan werken 
zoals met de vergunning overeengekomen is (zoals dat thans ook gebeurt bij bouwwerkzaamheden). 
Zal bij het nieuwe beleid een opzichter/toezichthouder namens de gemeente aangesteld worden? 
Graag toelichting op uw antwoord. 
 
Het antwoord luidde:  
“Het toezicht op werkzaamheden is geregeld in de AVOI (artikel 27). Er is ambtelijk toezicht op 
werkzaamheden”. 
 
Ambtelijk toezicht zoals vermeld in artikel 27 betreft administratief toezicht, ook als aanspreekpunt 
voor de nutsbedrijven. De eerder gestelde vraag van ChristenUnie Roosendaal betreft de fysieke 
aanwezigheid van een toezichthouder/opzichter die in de buitendienst het werk controleert, 
inspecteert en tijdig ingrijpt bij problemen tijdens werkzaamheden of ernstige storingen. Zodat ook 
meteen gekeken kan worden of oude leidingen die daadwerkelijk niet meer gebruikt worden 
verwijderd worden. Ook kunnen ze ter plekke aanwezig zijn om bij gevaarlijke situaties verder 
gevaar te voorkomen.   
Derhalve nogmaals de vraag: 
Zal bij het nieuwe beleid een opzichter/toezichthouder namens de gemeente aangesteld worden? 
Graag toelichting op uw antwoord. 
 
Vraag 3b 
Aanvullende vraag hierover:  
Deze functie van een opzichter tijdens de werkzaamheden kan ‘gedeeld’ worden met een andere 
gemeente. Zo heeft de gemeente Breda een opzichter samen met de gemeente Zundert. Behoort 
een dergelijke gedeelde functie tot de mogelijkheden voor Roosendaal? Waarom wel/niet?  
Graag een gemotiveerd antwoord.  
 
Alvast bedankt voor de antwoorden.  
 
Namens ChristenUnie Roosendaal,  
 
Karen Suijkerbuijk-Ader 
Gerda Testers 
 


