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Onderwerp

Verlenging Overeenkomst Gemeenten en Nutsbedrijven (OGN2021).

Voorstel

In te stemmen met de Overeenkomst Gemeenten en Nutsbedrijven (OGN2021).

Inleiding

De Overeenkomst Gemeente en Nutsbedrijven is een overeenkomt met betrekking tot
kabels en leidingen in de openbare ruimte tussen Enexis, WML en diverse Limburgse
gemeenten. De Gemeente Weeft pafticipeert sinds 2011 in de huidige OGN2011, deze
eindigt op 31 december 202O. De bijgevoegde overeenkomst OGN2021 betreft de
opvolger hieruan en wordt gesloten voor de duur van 15 jaar.
De OGN is een reeks afspraken die samenhangen met de kabels en leidingen in de
openbare ruimte. Deze afspraken zijn zowel financieel als technisch van aard, denk hierbij
aan:
- vergoeding door de Nutsbedrijven aan de gemeente om de openbare ruimte op te

breken en weer te herstellen;
- vergoeding door de gemeente aan de Nutsbedrijven als er kabel- of

leidingverleggingen moeten plaatsvinden voor reconstructie werkzaamheden;
- afspraken over leidingstroken, grondwerk, uitvoering en straatwerk.

De nieuwe OGN2021 is tot stand gekomen door een ambtelijke werkgroep met
deelnemers vanuit gemeenten (o.a. Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen, Venray en Weert)
Enexis en WML.

Beoogd effect/doel

Continueren van de Overeenkomst tussen Gemeenten en Nutsbedrijven door in te
stemmen met de OGN2021. Hierdoor worden met een privaatrechtelijke overeenkomst op
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een praktische wijze afspraken vastgelegd voor een periode van 15 jaar. De OGN2021 is

een 'levend' document waarbij twee keer per jaar in de contactgroep OGN opgenomen
bepalingen inhoudelijk behandeld kunnen worden.

Argumenten

1.1 Het werken met een privaatrechtellJke overeenkomst zoals de OGN biedt
voordelen ten opzichte van het alternatief, een publieke rechtelijke regeling
(verordening). Denk hierbij aan praktisch werken, geen lastenverhoging, en een

uniforme en zo eenvoudig mogelijk aanpak van de kabels- en
leid ingwerkzaam heden.

L.¿ De nieuwe OGI\ 2021 biedt meer handvaten voor de gemeente als regievoei'der
van de ondergrond. Daarmee kan meer invloed worden uitgeoefend op de
duurzame sanering van de ondergrond zoals het opruimen van weeskabels en
leidingen (leidingen met onbekende eigenaar), het herinrichten van kabel- en
leidingentracé 's en het omgaan met veruuilde grond.

Kanttekeningen en risico's

Een overeenkomst aangaan voor een periode van 15 jaar lijkt erg lang. Hierbij dient
echter de kanttekening gemaakt te worden dat vanuit de huidige OGN2011 de rechten
voor Enexis bij opzegging/afloop van de overeenkomst nog 10 jaar doorlopen tot 2031. De

OGN2021 eindigt 3I-L2-2035, zonder doorlopende rechten voor Enexis'

Financiële, personele en juridische gevolgen

Op dit moment ontvangt de gemeente Weert van de nutsbedrijven Enexis en WML jaarlijks
een vaste vergoeding per aansluiting. Met het aangaan van de OGN2021 zullen deze vaste
bedragen licht verhoogd en per jaar geïndexeerd worden. Daarnaast zal WML additioneel
jaarlijks €200.000 aan de deelnemende gemeente uitkeren, dit komt voor gemeente
Weert neer op circa €9.000,-. D€ structurele additionele inkomsten vanaf 2021 verwerken
in de meerjaren beg roti ng 2O2t -2024 (2t0.02.00 - 7. 340. 0 1 2).
Tevens is in de OGN2021 een vergoeding vastgelegd voor herstel van verhardingen die
gebaseerd zijn op vergunde kabels- en leidingwerkzaamheden.

Duurzaamheid

In de overeenkomst zijn bepalingen opgenomen voor het herinrichten / opruimen van
kabel- en leidingtracés. Dit is vooral van belang op plekken waarvan de verwachting is dat
daar vaker gegraven zal moeten worden met het oog op de energietransitie en/of het
aanpassen van bestaande netwerken. De kosten kunnen dan vaak gedeeld worden met
de nutsbedrijven en toekomstige kosten worden lager.

Uitvoering/evaluatie

Na het instemmen met deze overeenkomst kan het separaat aangeleverde ondertekening
document door de burgemeester ondertekend worden.

Com mu n icatie/ pa rticipatie

n"v"t.

Overleg gevoerd met
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Intern:

Openbaar gebied
Dirk Franssen, programmaregisseur weginfra

Financiën:
Loet Koppen

Extern:

Gemeente Maastricht
Theo Kleizen; projectleider kabels en leidingen derden (voorzitter werkgroep OGN2021)

Bijlagen:

1. OGN2021
2. Samenvattende notitie OGN2021, Ambtelijke werkgroep OGN
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