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Inleidend

Zoals aangekondigd op de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid zouden wij over actualisatie

van de beleidsregel over nadeelcompensatie bij de aanpassing van kabels en leidingen in het

eerste kwartaal van 2019 besluiten. In deze regeling wordt bepaald wat de hoogte is van de

vergoeding waarop netbeheerders recht hebben als zij door de provincie worden verzocht om

een kabel of leiding te verleggen in het kader van een provinciaal infrastructureel werk. Het

principe van de plicht die op een overheidsorgaan rust om zekere vormen van schade die

ontstaat bij rechtmatig overheidsoptreden te vergoeden, wordt aangeduid als “egalité devant les

charges publiques”. 

 

Beleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-Holland 2019

Wij hebben op 19 februari jl. besloten de Regeling Nadeelcompensatie Kabels en Leidingen Zuid-

Holland 2010 in te trekken en vast te stellen de Beleidsregel nadeelcompensatie kabels en

leidingen Zuid-Holland 2019. De regeling is inhoudelijk gewijzigd naar aanleiding van een

evaluatie van de regeling in samenwerking met de Zuid-Hollandse netbeheerders van

nutsvoorzieningen (gas, water en elektra). Deze wijziging ziet op de vergoeding voor de

verlegging van leidingen die provinciale infrastructuur kruisen. In de eerdere regeling werd voor

de aanpassing van deze leidingen geen vergoeding meer toegekend als de ontheffing op basis

waarvan de leidingen gelegen was ouder was dan 10 (droge infrastructuur) respectievelijk 20

(natte infrastructuur) jaar. Dit onderdeel heeft in de uitvoeringspraktijk tot de nodige discussies

geleid. Er is voor gekozen om aan te sluiten bij het interprovinciale model en de Rijksregeling

voor nadeelcompensatie bij kabels en leidingen en daarmee te vergoeden ongeacht de leeftijd

van de ontheffing. Verwacht wordt dat de meerkosten aan nadeelcompensatie ruimschoots

gecompenseerd worden door de versoepelde samenwerking, de besparing op vertragingskosten
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bij projecten en de kosten die gemoeid zijn met bezwaar- en beroepsprocedures over

verleggingen. Dit zal in de praktijk worden gemonitord om te bezien of de voorliggende wijziging

ons de verwachte besparing oplevert. Daarnaast is de regeling, mede op verzoek van de

bezwarencommissie, een stuk gebruikersvriendelijker gemaakt. 

 

Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019

Gezien de gesprekken in het kader van voorgaande evaluatie zeer voortvarend zijn verlopen is

van beide kanten, provincie en netbeheerders, de wens geuit om ook de samenwerking in de

uitvoeringspraktijk te bestendigen. Dit wordt gedaan door middel van het vastleggen van

afspraken over hoe partijen met elkaar willen omgaan in het verleggingsproces in een

uitvoeringsprotocol. Dit protocol wordt door alle betrokken partijen, Dunea, Evides, Oasen,

Liander, Stedin, Velin en Westland Infra en de provincie ondertekend. 

 

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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