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De fractie heeft de volgende vragen:

Het college van B&W heeft onlangs 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.

Omdat die afspraken verouderd en versnipperd zijn, verdienen deze actualisatie. Het nieuwe beleid is 
richtinggevend voor het aangaan van nieuwe contracten van het college met nuts-en 
telecombedrijven. Daarnaast is het een voorwaarde voor het verstrekken van vergunningen voor 
ondergrondse kabel- of leidingwerkzaamheden in het openbaar gebied.

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. Naar aanleiding van de bovengenoemde 
raadsmededeling hebben wij aanvullende vragen.

Vraag 1

De oude leidingen zijn veelal gemaakt van materiaal dat door corrosie en oxidatie de grond hebben 
vervuild/vervuilen. Gaan de nutsbedrijven in het vervolg gebruik maken van materialen die de bodem 
niet vervuilen?

Indien nee, waarom niet?

Indien ja, op welke manier wordt dit gegarandeerd?

Vraag 2



Worden de nutsbedrijven verplicht gesteld hun oude leidingen te verwijderen? Indien de nutsbedrijven 
aangegeven hebben dit nog te zullen doen, zijn hier concrete afspraken over gemaakt? Graag een 
gemotiveerd antwoord.  

Vraag 3

Het verwijderen van de oude rioleringsbuizen lijkt een eenvoudig karwei. Echter, deze oude 
rioleringsbuizen zijn vaak gemaakt van asbesthoudende cement. Worden deze buizen door een 
bedrijf verwijderd dat gespecialiseerd is in asbestverwijdering? Graag ook informatie hierover.

Vraag 4

Nutsbedrijven zijn gewend om op eigen inzicht en werkplan de spade in de grond te steken, daar 
waar dat nodig voor hen blijkt. Het kan gebeuren dat een nutsbedrijf bij bijvoorbeeld storingen op 
meerdere plaatsen de grond opent. Hierna wordt de grond weer gesloten. Bij deze werkzaamheden 
kan het voorkomen dat op verkeerde plaatsen gegraven wordt, waardoor graafschade aan de 
leidingen en storingen bij een ander nutsbedrijf kunnen ontstaan. Vooraf wordt (bij de gemeente) niet 
gemeld dat er wordt gegraven door nutsbedrijven. Kunt u een meldplicht instellen waar en wanneer 
een nutsbedrijf ergens wil of moet graven.

Zo nee, waarom niet?

Zo ja, gaat u dat in de vergunningen vastleggen?

Vraag 5

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.

Namens de fractie van Christenunie, 

Karen Suijkerbuijk-Ader 
Gerda Testers

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

De beantwoording raadsvragen Christen Unie d.d. 20 december 2019 is als volgt:

Vraag 1

De oude leidingen zijn veelal gemaakt van materiaal dat door corrosie en oxidatie de grond 
hebben vervuild/vervuilen. Gaan de nutsbedrijven in het vervolg gebruik maken van materialen 
die de bodem niet vervuilen?

Indien nee, waarom niet? Indien ja, op welke manier wordt dit gegarandeerd?

Voor kabels, leidingen en appendages zijn beschikbare keuringseisen. In Nederland zijn met name 
KIWA en KEMA en GASTECQA de keurende instanties voor water, elektriciteit respectievelijk gas.

Door de Europese integratie zijn de verschillen tussen nationale kwaliteitscontroleorganisaties 
verdwenen, maar Nederlandse keurmerken blijven een belangrijk marketinginstrument voor de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marketing


producenten van materialen. Een keurmerk geeft aan dat een product veilig is en nutspartijen maken 
daarvan gebruik bij toepassing van hun net inclusief componenten.

Vraag 2

Worden de nutsbedrijven verplicht gesteld hun oude leidingen te verwijderen? Indien de 
nutsbedrijven aangegeven hebben dit nog te zullen doen, zijn hier concrete afspraken over 
gemaakt? Graag een gemotiveerd antwoord. 

Het verwijderen van infrastructuur is geregeld in de vastgesteld beleid. Het betreft de Algemene 
Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AOVI, met name in artikel 14) en de Voorschriften 
Werkzaamheden Ondergrondse Infrastructuren (VWOI, met name artikel 23)

Vraag 3

Het verwijderen van de oude rioleringsbuizen lijkt een eenvoudig karwei. Echter, deze oude 
rioleringsbuizen zijn vaak gemaakt van asbesthoudende cement. Worden deze buizen door 
een bedrijf verwijderd dat gespecialiseerd is in asbestverwijdering? Graag ook informatie 
hierover.

Het verwijderen van asbest gebeurt uitsluitend door gebruik van gespecialiseerde en gecertificeerde 
bedrijven.

Vraag 4

Nutsbedrijven zijn gewend om op eigen inzicht en werkplan de spade in de grond te steken, 
daar waar dat nodig voor hen blijkt. Het kan gebeuren dat een nutsbedrijf bij bijvoorbeeld 
storingen op meerdere plaatsen de grond opent. Hierna wordt de grond weer gesloten. Bij 
deze werkzaamheden kan het voorkomen dat op verkeerde plaatsen gegraven wordt, waardoor 
graafschade aan de leidingen en storingen bij een ander nutsbedrijf kunnen ontstaan. Vooraf 
wordt (bij de gemeente) niet gemeld dat er wordt gegraven door nutsbedrijven. Kunt u een 
meldplicht instellen waar en wanneer een nutsbedrijf ergens wil of moet graven.

Zo nee, waarom niet?

Zo ja, gaat u dat in de vergunningen vastleggen?

Het melden van werkzaamheden is geregeld in de AVOI (Hoofdstuk 6) en VWOI (artikel 14a)

Vraag 5

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 toezicht op werkzaamheden is geregeld in de AVOI (artikel 27). Er is ambtelijk toezicht op 
werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Inge Raaijmakers


