
Locatie 2PB1130, Postbus 50, 6920 AB Duiven 	 Bezoekadres 

Utrechtseweg 68 
Arnhem 

Gemeente Steenwijkerland 	 Postadres 

De heer L. Van Raaij 	 Locatie 2PB1130 
Per email 	 Postbus 50 

6920 AB Duiven 

www.liander.n1 

steven.haarbosch@alliander.com  

Contactpersoon 	 Datum 

Mr. S.G.C. Haarbosch 	 3 maart 2016 
Telefoon 06 22449070 	 Ons kenmerk 

Betreft 
	

Uw kenmerk 

Zienswijze beleid en nadeelcompensatie 

Geachte heer Van Raaij, 

Onder verwijzing naar uw email aan mijn collega Oeds Kuipers van 17 februari 2016 bericht ik u 
als volgt. 

Zoals u bekend heeft Liander een mening over de door u voorgestelde concept Algemene 
Verordening Ondergrondse Infrastructuren (Avoi) en Schadevergoedingsregeling. Liander heeft u 
immers bij eerdere soortgelijke trajecten haar mening onderbouwd doen toekomen. Hoewel 
Liander het waardeert dat u wederom om haar mening vraagt spreek ik de hoop en verwachting 
uit dat deze keer de gerechtvaardigde en alleszins redelijke opmerkingen daadwerkelijk in een 
aangepaste versie zullen worden opgenomen. 

Liander merkt het navolgende op over de inhoud van de Avoi en de Schadevergoedingsregeling: 

a) De voorgestelde Schadevergoedingsregeling ziet op verzoeken van de gemeente tot 
aanpassing van het elektriciteits-, of gasnet. Naar de mening van Liander valt daar niet onder het 
verleggen van kabels en leidingen ten behoeve van derden, al dan niet met een commercieel 
belang, of het bouwrijp maken ten behoeve van derden. Het is mijns inziens niet de bedoeling dat 
de klanten van Liander, of de bewoners van de gemeente, de kosten voor dergelijke 
werkzaamheden zouden moeten dragen. Graag zou ik dat opgenomen zien in een aangepaste 
Schadevergoedingsregeling. 

b) Verder is in de beleidsregels geen bepaling opgenomen die voorziet in de blijvende 
ongestoorde ligging van de kabels en leidingen bij onttrekking aan de openbaarheid van 
gemeentelijke gronden, bijvoorbeeld bij de verkoop van snippergroen. In die gevallen zou Liander 
graag de kosten van een verlegging vergoed hebben ofwel wordt voorafgaand aan de verkoop 
een zakelijk recht van opstal gevestigd op de kabels en leidingen. 

c) Verder is de afschrijvingstermijn van 15 jaar die u hanteert onacceptabel kort voor 
Liander. Het is duidelijk dat u zich daarbij heeft laten inspireren door de NKL 1999 zoals 
gehanteerd door (bijvoorbeeld) Rijkswaterstaat. de NKL is echter bedoeld voor grote 
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infrastructurele werken als de Betuwelijn of de Hogesnelheidslijn. Het is aannemelijk dat de 
kabels en leidingenlangs die werken vele malen minder vaak dienen te worden verlegd als gevolg 
van wijzigingen aan die werken. Voorts liggen de kabels en leidingen vrijwel altijd langs die 
werken (en niet kruisend) waardoor een verlegging eenvoudiger en goedkoper is uit te voeren. De 
dynamiek in een gemeentelijke omgeving is echter geheel anders. Het is voor Liander daarom 
niet acceptabel dat een dermate korte afschrijvingstermijn wordt gehanteerd is een gemeentelijke 
omgeving. In vele andere gemeenten in het verzorgingsgebied van Liander is derhalve in Avoi's 
een afschrijvingstermijn van 30 jaar opgenomen, een termijn waar Liander zich mee kan 
verenigen. 

Indien gewenst kan Liander u concept tekstvoorstellen doen toekomen teneinde het 
bovenstaande in de nieuwe stukken op te nemen. Vooralsnog vertrouw ik er op u hiermee 
voldoende te hebben geïnformeerd. 

Liander za/overigens niet aanwezig zijn op de te houden consultatieronde. 

Met vriendelijke groet, 
Liander.N.V. 

S.G.C. Haarbosch 
Bedrijfsjurist 

Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V. 
NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A. 


	Page 1
	Page 2

