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Beste collega,
Maandag 18 juni jl. heeft met betrekking tot de OGN 2011 (Overeenkomst Gemeenten en
Nutsbedrijven in de provincie Limburg 2011) al weer een tweede evaluatie-overleg plaatsgevonden
tussen de nutsbedrijven Enexis en WML enerzijds en een afvaardiging van de Limburgse gemeenten
anderzijds. De gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Roermond, Venlo en Venray zijn in dit
overleg vertegenwoordigd. Indien ook uw gemeente aan dit overleg wil deelnemen, maak dit dan
kenbaar bij de heer Bob Bongers (bob.bongers@sittard-geleen.nl).
Onderstaand treft u een samenvatting aan van de belangrijkste zaken die aan de orde zijn geweest

Samenvatting van hetgeen in de tweede evaluatiebijeenkomst aan de orde is geweest.
•

Herstraattarieven
Aan het einde van dit jaar zal er een voorstel worden gedaan voor de te hanteren
herstraattarieven in de provincie Limburg. Bij de berekeningsystematiek wordt specifiek
rekening gehouden met de bodemgesteldheid in Limburg. Het is de intentie om deze
“Limburgse” tarieven per 2013 in te laten gaan.

•

Vergoeding voor beheer- en degeneratiekosten
De vastgestelde vergoeding voor de beheer- en degeneratiekosten wordt jaarlijks
geïndexeerd. Die indexatie vindt plaats op basis van de CAO Overheid en CAO
Bouwnijverheid. Concreet betekent dit dat, na afronding, de bijdrage van Enexis voor
2012 wordt gehandhaafd op het bedrag van € 0,29 per aansluiting en die van WML wordt
verhoogd naar € 0,16 per aansluiting.

•

Melding kleine werken
Kleine werken (<25 meter) worden in de praktijk niet altijd gemeld. Enexis en WML zullen
intern nogmaals aandacht hiervoor vragen. Aangegeven wordt dat vanaf 1 september
2012 de meldingen per mail via Gemma aan de gemeenten zullen worden gemeld. De
komende periode zal Synfra de gemeenten benaderen om het mailadres door te geven
waar deze meldingen naar toe moeten worden gemaild.

Daarnaast is de stichting Synfra nog op zoek naar Limburgse gemeenten om deel te
nemen aan de werkgroep die zich bezig houdt met de verdere ontwikkelingen van het
pakket Gemma. Men kan zich hiervoor aanmelden bij de stichting Synfra,
(www.synfra.nl). Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer
J. Rosing van de gemeente Heerlen. Voor zijn contact gegevens wordt verwezen naar de
laatste pagina van deze nieuwsbrief.
•

Specificering offertes
Offertes worden zoals blijkt niet altijd gedetailleerd gespecificeerd. Indien er behoefte
bestaat aan een meer gedetailleerde offerte, dan moet dat even worden aangegeven bij
het desbetreffende nutsbedrijf.

•

Graven in archeologisch waardevol terrein
Het aanleggen van infrastructuur in ongeroerde grond in archeologisch waardevol gebied
kan extra kosten met zich meebrengen. Indien de projecten worden uitgevoerd op
initiatief van de nutsbedrijven, dan worden deze kosten volledig door de nutsbedrijven
gedragen. Het verzoek is wel om zodra bekend is/wordt dat bepaalde gebieden
archeologisch waardevol zijn, dit zo spoedig mogelijk bij de nutsbedrijven bekend te
stellen zodat zij hiermee bij de planontwikkeling in een vroeg stadium rekening kunnen
houden.

•

Herziening artikel 1.10 OGN 2011
In verband met de regionalisatie van de brandweer dient bekeken te worden of de
redactie van artikel 1.10 wellicht geactualiseerd dient te worden. WML zegt toe dit de
onderzoeken.

•

Bodemloket
Werken in verontreinigde grond moet zoveel als mogelijk worden voorkomen. Afgezien
van de vraag of het wel verantwoord is om een nutsleiding in verontreinigde grond te
leggen, werken de noodzakelijke extra voorzorgsmaatregelen sterk kostenverhogend.
Daarbij komt dat de eisen in de Arbo-wetgeving met betrekking tot bodemverontreiniging
steeds strenger worden. Een en ander onderstreept het belang van voorkennis over
mogelijk verontreinigde bodemlocaties. Wanneer dit in een vroeg stadium bekend is kan
hier in de planfase rekening mee worden gehouden en kan getracht worden
verontreinigde locaties zoveel mogelijk te omzeilen. Dit kan zowel voor de gemeenten als
voor de nutsbedrijven kostenbesparend werken.
Enexis merkt in dit verband op dat het “Bodemloket” in Limburg slecht is gevuld. In dit
loket zijn de gegevens samengebracht van alles wat bekend is over ( mogelijke)
verontreinigde locaties. Veel gemeentes beschikken op basis van historisch onderzoek
over een vlekkenkaart, maar deze gegevens zijn veelal niet ingebracht in bedoeld
Bodemloket.
Het verzoek is derhalve aan alle gemeenten om alle gegevens met betrekking tot
bodemverontreiniging waarover zij beschikken “openbaar” te maken door ze in te
brengen in het Bodemloket Limburg. Dit kan eenvoudig digitaal via www.bodemloket.nl
Dit maakt het voor de partijen waarvoor deze gegevens van belang zijn (onder andere
grondroerders) eenvoudiger om informatie te verkrijgen over mogelijke aanwezige
bodemverontreiniging.
De nutsbedrijven zullen de informatie waarover zij beschikken ook in dit Bodemloket
inbrengen.

•

Verleggen signaalkabels Enexis
Ziggo blijft zich beroepen op de AVGN, onder meer door te verwijzen naar de
signaalkabels die zij namens Enexis zouden beheren. Enexis geeft aan nog maar heel
weinig signaalkabels beheerd door Ziggo, in eigendom te hebben. Er wordt steeds meer
gewerkt met andere technologie waaronder draadloze informatie overdracht. Een
eventueel verzoek tot verlegging zal overigens altijd via Enexis worden gedaan
Overigens zal eind 2013 de dienstverlening van Ziggo aan Enexis voor wat betreft de
signaalkabels eindigen. Vanaf dan bestaat er geen enkele grond meer voor Ziggo om
zich op de AVGN te beroepen.

Indien u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen heeft of u loopt in de praktijk
tegen bepaalde problemen aan, dan kunt u deze kwijt op het speciaal hiervoor geopende emailadres, te weten ognlimburg@enexis.nl. In de contactgroep zullen deze zaken dan worden
besproken. Bij acute “problemen” kan ook direct contact worden opgenomen met één van de
onderstaand genoemde leden van de contactgroep. Onder aan deze brief vindt u de namen met de
daarbij behorende contactgegevens.

Vriendelijke groet,
Namens de contactgroep

Bob Bongers

Bijlage:

Contactgroepleden gemeenten:
1. gemeente Heerlen:

Jacques Beckers
Jan Rosing

045-5604172
045-5604134

j.beckers@heerlen.nl
j.rosing@heerlen.nl

2. gemeente Maastricht:

John Lamerigts
Charles Remeijers

043-3505280
043-3505120

John.lamerigts@maastricht.nl
charles.remeijers@maastricht.nl

3. gemeente Roermond:

Siebe Spoelstra
Wim Biermans

0475-359289
0475-359285

siebespoelstra@roermond.nl
wimbiermans@roermond.nl

4. gemeente Sittard-Geleen:

Bob Bongers
Jos Ploum

046-4778790
046-4778306

bob.bongers@sittard-geleen.nl
jos.ploum@sittard-geleen.nl

5. gemeente Venlo:

Jac van Kempen

077-3596559

j.vankempen@venlo.nl

6. gemeente Venray:

Coby Siebers
John Park

0478-523250
0478-523552

coby.siebers@venray.nl
john.park@venray.nl

