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HERSTRAATTARIEVEN 2010
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;
Gezien het voorstel van 11 maart 2010,
(RO 10.2186629);
HEBBEN BESLOTEN:
de Herstraattarieven voor het jaar 2010 vast te stellen.

Inleiding
Elk jaar worden de herstraattarieven voor het herstel en onderhoud van verhardingen en groenvoorzieningen vastgesteld. Deze jaarlijkse vaststelling komt voort uit de gemeentelijke telecommunicatie- en
graafverordening. Beide verordeningen stellen regels ten aanzien van het graven in de openbare
gronden. De eerste verordening is van toepassing op de aanbieders van openbare telecommunicatieof omroepnetwerken en de daarbij behorende beleidsregels; de tweede geldt voor de aanbieders van
openbare nutsvoorzieningen. De tarieven zijn berekend op basis van de rekenmethodiek uit de Leidraad
voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her-) straatwerkzaamheden. Deze berekeningsmethodiek
wordt algemeen erkend door nutsbedrijven en overheden.
Hoofdregel van deze verordeningen is dat het herstel van de openbare gronden geschiedt door of namens
het college, dat wil zeggen, dat de aanbieders de grond dichten, verdichten en tijdelijk herstraten en
dat de door de gemeente gecontracteerde aannemer zorgt voor het definitieve herstel. Hetzelfde geldt
voor groenvoorzieningen. Het is echter ook mogelijk om privaatrechtelijke overeenkomsten met de
gravers te maken. Bij deze overeenkomst zorgen de gravers voor het herstel en onderhoud (gedurende
12 maanden). Een viertal gravers maken van deze mogelijkheid gebruik. Dat zijn Enexis, Ziggo, KPN
en het Waterbedrijf.
In bijlage 1 staan de nieuwe herstraattarieven die gelden vanuit de gravers waarmee wij geen overeenkomst hebben gesloten. In bijlage 2 zijn de herstraattarieven opgenomen die voor de vier gravers gelden
waarmee wij wel een overeenkomst hebben gesloten.
De herstraattarieven zijn berekend door het regioplatform (Noord) van het Gemeentelijk Platform Kabels
en Leidingen, en vastgesteld in samenwerking met de nutsbedrijven die in onze regio werkzaam zijn.
De tarieven zijn ten opzichte van 2009 met circa 1,5 % gestegen.

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 27 april 2010.
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Dr. J.P. (Peter)Rehwinkel.
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