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Beste collega,
Op maandag 3 december 2012 heeft het derde 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, schroom niet en
maak dit 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 derde evaluatiebijeenkomst aan de orde is geweest.

Wijziging samenstelling contactgroep
De heer Jac van Kempen van de gemeente Venlo heeft zich teruggetrokken. Hij wordt
vervangen door de heer Ruud van Wijlick.
De heer Siebe Spoelstra van de gemeente Roermond heeft het stokje overgedragen aan
zijn collega Wim Biermans.
Herstraattarieven
Omdat diverse gemeenten hebben aangegeven dat ze met de huidige asfaltprijs niet
goed weg komen, is de onderbouwing van deze prijs kritisch geëvalueerd. Enexis heeft
ten behoeve van de calculatie verzocht ook voor het herstel van sierbestrating een
eenheidsprijs vast te stellen. Dat is gezien de diversiteit in typen sierbestrating nog niet
mogelijk gebleken.
Bijgevoegd de nieuwe tarievenlijst 2013 (bijlage 2 OGN) voor het herstel van de
openbare ruimte na de uitvoering van kabel-/leidingwerkzaamheden. Tevens is de
grondslagberekening van deze tarieven als bijlage toegevoegd. Deze gegevens zijn ook
terug te vinden op de website van Synfra.
OGN 2011, artikel 1.10. Brandkranen, o.a. Geheimhoudingsovereenkomst
Begin 2013 zal er overleg plaatsvinden met de brandweerorganisaties, de Limburgse
gemeenten en de WML. In dit overleg wordt o.a. besproken de brief m.b.t.
geheimhoudingsovereenkomst en de facturatie door de WML in 2012 naar de gemeenten

m.b.t. brandkraanrecht en inspectie. Voorheen werden door WML twee facturen
verstuurd.
Vanuit de contactgroep OGN 2011 zal Jan Rosing dit oppakken voor het gebied van
Brandweer Zuid Limburg (t/m Sittard Geleen) en Coby Siebers voor het resterend
gedeelte van de provincie Limburg.
Bodemloket Zuid-Limburg
In onze vorige nieuwsbrief is het verzoek aan de gemeenten gedaan om de gegevens
met betrekking tot (mogelijk) verontreinigde locaties openbaar te maken en in te brengen
in het Bodemloket. Naar nu blijkt is het in een aantal gevallen niet mogelijk de bestanden
1 op 1 over te brengen in het Bodemloket. Enexis zal dit ICT-probleem bij de provincie
Limburg aankaarten.
Openbare verlichting
Zoals bekend worden door Enexis ten aanzien van de openbare verlichting kosten in
rekening gebracht voor het maken van nieuwe aansluitingen op de laagspanningskabel
alsmede voor het verplaatsen, verwijderen, afsluiten, vervangen, heraansluiten etc. van
lichtmasten. Over de hoogte en de wijze hoe Enexis deze bedragen hanteert is de
afgelopen periode nogal wat ruis ontstaan. Dit bleek ook al op de informatiemiddag door
Enexis georganiseerd op donderdag 30 augustus 2012 te Herten. Op deze middag waren
naast veel Limburgse gemeenten ook Ziut en Imtech vertegenwoordigd.
Op initiatief van de gemeenten Sittard-Geleen en Heerlen is gezocht naar de
mogelijkheid om te komen tot een gezamenlijk standpunt van de Limburgse gemeenten
om dit dan voor te leggen aan Enexis. Om niet een aparte werkgroep te formeren is er
aansluiting gezocht bij het "Omschakelpunt" (provinciaal platform t.b.v. duurzame
openbare verlichting). In de werkgroep "Omschakelpunt" zijn naast de provincie ook de
gemeenten Heerlen, Valkenburg, Weert en Venlo vertegenwoordigd. De gemeente
Sittard-Geleen zal nu ook zitting nemen in de werkgroep. In januari 2013 is de
eerstvolgende vergadering van deze werkgroep gepland. Alle Limburgse gemeenten
worden nadien via hun contactpersonen openbare verlichting op de hoogte gehouden
over de gang van zaken.
Gemma
Kleine werken < 25 meter worden nu door de nutsbedrijven in Gemma gemeld. De
gemeenten die zich bij Gemma hebben aangemeld ontvangen dan automatisch een mail
met daarin de melding van het werk.
Voor de grotere werken (> 25 meter) wordt onderzocht hoe hier het beste mee kan
worden omgegaan.
Een aantal Limburgse gemeenten gaat proefdraaien met MOOR. De gemeente
Maastricht die al enige tijd gebruik maakt van dit systeem is tot nu toe erg tevreden.
Voor eventuele nadere informatie met betrekking tot Synfra/Gemma kunt u contact
opnemen met de heer J. Rosing van de gemeente Heerlen. Voor zijn contactgegevens
wordt verwezen naar de laatste pagina van deze nieuwsbrief.
Reggefiber
Reggefiber is momenteel actief in de Limburgse gemeenten. Geadviseerd wordt om niet
akkoord te gaan met een kabeldiepte van 20 of 30 cm. De aan te leggen kabel behoort
tot de categorie telecomkabel en dient derhalve minimaal op 60 cm te worden gelegd.
Advies is om goed toezicht te houden en de opgegeven lengte van het tracé naderhand
te controleren. De gemeente Roermond heeft inmiddels ervaring opgedaan met de
werkwijze van dit bedrijf.
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 dat in het geval
Ziggo voor Enexis kabels beheert, de offerte voor de verlegging altijd via Enexis bij de
gemeente komt en niet via Ziggo zelf. Eind 2013 verloopt het contract tussen Enexis en
Ziggo.

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

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:

Wim Biermans

0475-359285

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:

Ruud van Wijlick

077-3596615

r.vanwijlick@venlo.nl

6. gemeente Venray:

Coby Siebers
John Park

0478-523250
0478-523552

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

