
Hoofdstuk 14 Kabels en leidingen 
  

    

    

1.14.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 
instemmingsbesluit (artikel 3 AVOI en artikel 5.4 eerste lid Telecommunicatiewet) voor 
tracés:   

1.14.1.1 tot 20 meter € 358,00 
1.14.1.2 van 20 tot 100 meter € 529,55 
1.14.2 Voor tracés van 100 meter of meer wordt het in 1.14.1.2 genoemde tarief voor elke 1 

meter verhoogd met: € 1,35 
1.14.3 Het in 1.14.1.1 of in 1.14.1.2 genoemde tarief wordt voor elke te plaatsen handhole 

verhoogd met € 147,35 
1.14.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 

opbreekvergunning (artikel 2:11 APV) zoals omschreven in het handboek gemeente 
Houten kabels en leidingen behorende bij de AVOI € 66,15 

1.14.5 Het tarief bedraagt ten aanzien van de vergoeding van herstel, onderhoud en beheer 
van straatwerk als gevolg van werkzaamheden in het kader van een 
instemmingsbesluit of een opbreekvergunning:    

Grondroerder verricht herstel met 12 maanden garantie en gemeente voert onderhoud 
uit:    
Beheerskosten per sleuf / lasgat    
klinkers ≤ 15 m2 per m2 € 1,72  
tegels ≤ 15 m2 per m2 € 1,37  
klinkers > 15 m2 per m2 € 1,43  
tegels > 15 m2 per m2 € 1,05  
overige per m² € 0,90  
Degeneratiekosten    
per reparatie vast € 7,84  
per m² tegels € 2,36  
per m2 klinkers € 4,43  
Onderhoudskosten    
tegels ≤ 15 m2 per m2 € 2,23  
tegels > 15 m2 ≤ 100 m² per m2 € 1,97  
tegels > 100 m2 per m2 € 1,77  
klinkers ≤ 15 m2 per m2 € 4,13  
klinkers > 15 m2 ≤ 100 m² per m2 € 3,69  
klinkers > 100 m2 per m2 € 3,31  
asfalt per m² € 421,25  
halfverharding per m² € 1,95  
grasbetonkeien per m² € 2,72  
bermen / gras per m² € 0,47  
trottoirbanden per meter € 4,51  
opsluitbanden per meter € 3,67  
sierbestrating per m² € 8,29 

1.14.6 Indien het aanleggen van kabels en leidingen aanleiding geven tot herstel en 
onderhoud van bomen, struiken en of asfaltverharding worden de werkelijke kosten 
doorberekend.    

1.14.7 De in 1.14.1 t/m 1.14.5 genoemde tarieven worden niet in rekening gebracht als de 

aanvraag meer dan 10.000 meter strekkende sleuflengte betreft. Dan wordt een 

bedrag in rekening gebracht als opgenomen in een ter zake opgestelde en door het 

college van B&W goedgekeurde projectbegroting, waarin de geraamde kosten voor 

de behandeling van de melding worden vastgesteld. 

Indien een projectbegroting is uitgebracht wordt de aanvraag in behandeling genomen 
op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is 
gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.    

 


