Werkafspraken tussen gemeente Roosendaal, Netwerkbedrijven en Aannemers.
In de gezamenlijke bespreking van 27 oktober j.l. zijn afspraken uitgewerkt ten einde te komen tot
werkafspraken tussen de gemeente Roosendaal en het netwerkbedrijf dat voornemens is
werkzaamheden uit te voeren in het openbaar gebied van de gemeente Roosendaal. Dit formulier
geeft een overzicht weer van de gemaakte afspraken
1. Goede communicatie tussen Gemeente, netwerkbedrijf en aannemers (groen,straatwerk) is,
naast voorliggende afspraken en goede werkprocessen binnen de betrokken organisaties, een
voorwaarde om tot een effectieve uitvoering van kabel- & leidingwerkzaamheden te komen,
tegen de laagste maatschappelijke (totaal)kosten en minimale overlast voor de burgers en
bedrijven van Roosendaal.
2. De werkzaamheden worden in vier categorieën opgedeeld, welke als volgt worden gedefinieerd:
A (Reguliere) vergunningen – instemmingsbesluiten:
(lengte sleuf groter dan 10 m1 of een oppervlakte van 5 m2). De netwerkbedrijf die
werkzaamheden wil verrichten ten behoeve van de aanleg, het in stand houden of het
verwijderen van kabels en/of leidingen dan wel andere delen van onder- of bovengrondse
infrastructuur ten dienste van die netwerken in of op openbare gronden dient hiervoor een
vergunning of instemmingsbesluit aan te vragen middels een vastgesteld digitaal
meldingsformulier.
B Meldingen:
(lengte sleuf kleiner dan 10 m1 of een oppervlakte van 5 m2). Zijnde werkzaamheden van
minder ingrijpende aard. Hiervoor is geen instemmingsbesluit benodigd mits hiervan door de
aanbieder c.q. netwerkbedrijf een digitale melding wordt gedaan. Wel is toestemming
vereist.
C Storingen:
Bij storingen en calamiteiten en andere plotseling, onvoorzien en onuitstelbaar te verrichten
werkzaamheden aan delen van de onder- of bovengrondse infrastructuur ten dienste van die
netwerken is geen instemmingsbesluit c.q. toestemming benodigd.
D Reconstructies:
Betreft werkzaamheden die vaak in combinatie (gemeente en netwerkbedrijven) worden
uitgevoerd. Hiervoor worden per project specifieke afspraken gemaakt. Indien binnen drie
jaar na groot onderhoud, reconstructie, herinrichting of woonrijp maken van de openbare
bovengrondse infrastructuur de netbeheerder werkzaamheden moet uitvoeren, kan het
college bijzondere voorwaarden stellen aan het herstel.

3. Werkafspraken per categorie:
A vergunningaanvragen - instemmingsbesluiten
 In overleg wordt door beide partijen, de Gemeente en Netwerkbedrijf, bepaalt of het
noodzakelijk is voor de start van de werkzaamheden een vooropname van de staat van het
straatwerk en de beplanting te doen. Dit kan relevant zijn voor de bepaling van het deel van
het herbestraten dat tot de verantwoordelijkheid behoort van het Netwerkbedrijf.
 Niveau aangevulde sleuf: minimaal onderkant en maximaal halverwege tegel/steen.
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 Gemeentelijke aannemer accepteert voor aanvang van het her straten het door
Netwerkbedrijf opgeleverde (deel) werk en neemt de verantwoordelijkheid van het
Netwerkbedrijf over.
 Het netwerkbedrijf is verantwoordelijk voor de verdichting. Correcte verdichting wordt
gegarandeerd middels meting van de indringingsweerstand met behulp van een
penetrograaf.
 Het afvoeren van het overgebleven aan zand uit de sleuf valt onder de verantwoordelijkheid
van de netwerkbedrijven
 Aan het einde van een project (of fase) wordt het straatwerk eenmalig door de gemeentelijke
aannemer aangebracht
 Het aan- / afvoeren van het straatzand, aanbrengen straatzand, bestraten, invegen van het
straatzand is voor de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke aannemer.
B Meldingen
 Zie de eerste twee punten bij reguliere projecten.
 Meldingen worden in ieder geval altijd ten minste vijf werkdagen voorafgaand aan de
uitvoering van de werkzaamheden gedaan middels het door het college vastgesteld digitaal
formulier.
 Planningsinformatie kan vooraf worden afgegeven via de wekelijkse planningslijst per mail
naar gemeente en aannemers( groen,straatwerk)
 Gemeentelijke aannemers herstellen straatwerk en groen in alle gevallen daar waar door het
Netwerkbedrijf werkzaamheden zijn uitgevoerd.
C Storingen
 In geval van storing binnen reguliere werktijd, wordt de melding op dezelfde werkdag gedaan
volgens door het college vastgesteld digitaal formulier.
 In geval van storing buiten reguliere werktijden, wordt de melding uiterlijk de eerstvolgende
werkdag gedaan volgens door het college vastgesteld digitaal formulier.
 Het netwerkbedrijf verdicht c.q. herstelt het straatwerk dusdanig dat er een veilige situatie
achter blijft na afronding van de werkzaamheden. Gemeente, of haar vertegenwoordiger
onderzoek daarna binnen 5 werkdagen of het noodzakelijk is om het straatwerk definitief
te herstellen.
D Reconstructies
 Hiervoor worden per project specifieke afspraken gemaakt en projectgrenzen vastgesteld.
 Indien er tijdens de uitvoering blijkt dat er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die
buiten de projectgrenzen liggen, zijn hierop de werkafspraken van toepassing zoals
genoemd onder A.

4. Het Netwerkbedrijf en de civiele aannemer is zelf verantwoordelijk voor de eigen
verkeersafzetting. Indien het netwerkbedrijf gereed is, haalt men de afzettingen echter niet
eerder weg dan dat er door de civiele aannemer een veilige situatie is gewaarborgd. De
netbeheerder of zijn vertegenwoordiger dient derhalve tijdig melding te doen van het weghalen
van de eigen verkeersafzetting.
5. Facturering:
De gemeente hanteert naar de netwerkbedrijven heldere facturering op basis waarvan
beoordeeld kan worden waar welk werk door de gemeentelijke aannemer is uitgevoerd. Dit laat
onverlet dat het netwerkbedrijf een opgave doet van de uitgenomen hoeveelheid.
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