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Inhoudelijke beschrijving
Het Nederlands Instituut van Directeuren en Ingenieurs van Gemeentewerken (NIDIG) bracht in 1985
voorwaarden uit voor (her)straatwerkzaamheden. Vanwege de bezwaren hiertegen van de
nutsbedrijven vond op initiatief van de VNG-overleg plaats tussen de toenmalige koepelorganisaties
van nutsbedrijven (VEEN, VEGIN, VESTIN en VEWIN) en de VNG. Doel was om tot een landelijk model
voor tarieven van dergelijke werkzaamheden te komen. Het resultaat van de besprekingen staat in de
'Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her)straatwerkzaamheden' (hierna: Leidraad).
De Leidraad heeft betrekking op (her)straatwerkzaamheden, mits deze voortvloeien uit door
nutsbedrijven verrichte werkzaamheden aan hun leidingenbestand in gemeentegrond. In de Leidraad
komen juridische, technische en financiële aspecten aan de orde. Ook staan er tarieven in voor
graafwerkzaamheden in berm, gazon, open bestrating én asfalt. Deze tarieven hebben overigens
uitsluitend betrekking op wegen met een ongefundeerde elementenverharding.
De methodiek in de Leidraad is transparant en marktconform. Transport-, loon- en materiaalkosten uit
de GWW-sector vormen de basis voor de herstel-, onderhouds-, en beheertarieven. Omdat het graven
de levensduur van de openbare ruimte verkort, berekent de methodiek ook degeneratiekosten. De
hoogte daarvan is afhankelijk van het percentage slechte bodem in de gemeente. Dit percentage stelt
het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) vast op basis van de Maatstaf bodemgesteldheid 2001.
Afbakening
Gemeenten kunnen de Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her)straatwerkzaamheden
voor alle nutsbedrijven (water, gas en licht) in Nederland toepassen. Naast de tarieven bespreekt de
Leidraad technische aspecten rond de kabel- en leidingwerken. De Leidraad kent geen afzonderlijke
legeskosten; deze zijn in de tarieven verwerkt.
Wetgeving
De Leidraad is het resultaat van besprekingen tussen de VNG en de nutsbedrijven, en is niet gekoppeld
aan wetgeving. Om de status ervan te verstevigen, kunnen gemeenten de Leidraad wel opnemen in
hun gemeentelijke verordening.
Op basis van de Maatstaf bodemgesteldheid 2001 stelt de minister van BZK het percentage slechte
bodem in de gemeente vast. Dit percentage is nodig voor berekening van de degeneratiekosten.
Stand van zaken en ontwikkelingen
Veel gemeenten in Nederland passen de Leidraad toe met eigen aanvullingen. Enkele gemeenten
willen landelijk met één tariefstelsel voor alle kabel- en leidingbedrijven werken, op basis van de VNGrichtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom. Om dit idee verder uit te werken, moeten in overleg
met de nutsbedrijven de verschillen tussen de VNG-richtlijn en de Leidraad worden overbrugd.
Immers: in de VNG-Richtlijn is wegens de telecomverordening sprake van leges; in de Leidraad niet.
Het overleg kan er ook toe leiden dat de Leidraad wordt gemoderniseerd met onder meer
rekenmodules op internet.
Discussiepunten zijn:
• Hoe is de uniformiteit van de tarieven te handhaven?
• Zijn de tarieven marktconform?
Betrokkenheid GPKL
Nutsbedrijven en gemeenten in Noord-Holland stellen jaarlijks de tarieven vast; het GPKL verzorgt de
publicatie ervan op een publiek beschikbare webpagina. Elk jaar in december zullen de nieuwe
tarieven hier worden gepubliceerd.
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GPKL signaleert dat er onduidelijkheid bestaat over het gebruik en de opbouw van de
straatwerktarieven. Er is onder de leden behoefte aan meer overzicht hierin. Daartoe heeft
GPKL schriftelijke enquêtes uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn hier samengevat.
GPKL heeft mogelijkheden onderzocht om het gebruik van de VNG-richtlijn Tarieven (Factsheet
Tarieven telecom) te verbreden naar niet-telecomsituaties. Hiervoor blijkt tot op heden echter
onvoldoende draagvlak te bestaan.
Verwijzingen
Op het openbare deel van de site:
• Straatwerktarieven Noord-Holland - rekenprogramma e.a.
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