
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

Opneming van een exoneratieclausule in de Nadeelcompensatieverordening dat 

deze niet van toepassing is op verzoeken om nadeelcompensatie van een kabel- of 

leidingbeheerder die zijn kabels of leidingen moet verleggen, omdat dit 

noodzakelijk is voor de uitvoering van werken of de oprichting van gebouwen door 

of in opdracht van de gemeente. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

In verband met de vaststelling door het college van een nieuwe beleidsregel, de 

Verlegregeling Haarlem, die voor het verleggen van kabels en leidingen vanwege 

de uitvoering van werken of de oprichting van gebouwen door of in opdracht van de 

gemeente een eigen procedure en een eigen nadeelcompensatieregime kent, ontstaat 

de noodzaak om in de Nadeelcompensatieverordening een bepaling op te nemen, 

inhoudende dat deze verordening niet van toepassing is op verzoeken van kabel- en 

leidingbeheerders als gevolg van gedwongen verleggingen. 

 

De concept-Verlegregeling is vrijgegeven voor inspraak. Enkele naar voren 

gebrachte zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot aanpassing van het concept. 

Het college zal de beleidsregel vervolgens vaststellen. 

 

Participatie / communicatie 

De vaststelling van een nadeelcompensatieregime voor gedwongen verleggingen is 

een beleidsvoornemen in de zin van de Inspraakverordening Haarlem. Op dit 

voornemen is dan ook inspraak verleend. Het opnemen van de bedoelde 

exoneratieclausule in de Nadeelcompensatieverordening is een logisch gevolg van 

de uitvoering van dit beleidsvoornemen, maar op zich niet een beleidvoornemen 

waarop inspraak behoeft te worden verleend. 

 

Financiële paragraaf 

De voorgestelde wijziging van de verordening heeft geen financiële gevolgen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

30/2007 

30 januari 2007 

SB/bor 

07/28 

 

Wijziging Nadeelcompensatieverordening voor infrastructurele werken 2005 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1. de Nadeelcompensatieverordening voor infrastructurele werken 2005 als volgt 

te wijzigen. Na artikel 2, lid 2, wordt een nieuw artikellid ingevoegd, luidende: 

3.  Deze verordening is niet van toepassing op verzoeken om 

nadeelcompensatie van een kabel- of leidingbeheerder die zijn kabels of 

leidingen moet verleggen, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van 

werken of de oprichting van gebouwen door of in opdracht van de gemeente 

Haarlem; 

 

2. de wijziging in werking te laten treden met ingang van de dag na dagtekening 

van de Stadskrant waarin deze is gepubliceerd. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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