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Legeskosten Kabels en Leidingen 
 
Bij het bepalen van de legeskosten is op basis van een aantal behandelde aanvragen uit het 
verleden een urenprognose gemaakt voor trajecten die voor netbeheerders zijn uitgevoerd. 
Deze gegevens zijn verwerkt en er zijn nieuwe tarieven vastgesteld.  
 
Titel 1, Hoofdstuk 12 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 van de 
Gemeente Den Helder dient als volgt te worden gewijzigd: 
 
 
 
Hoofdstuk 12 Telecommunicatie (wijzigen in AVOI) 
  

12.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als 
bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 
(AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van 
werkzaamheden:                                              

12.1.1 indien het betreft tracés vanaf     25 tot   250 m¹    € 222,45 

12.1.2 indien het betreft tracés vanaf   250 tot 1000 m¹ € 320,83 

12.1.3 indien het betreft tracés vanaf 1000 tot 2500 m¹ € 468,43 

12.1.4 indien het betreft tracés vanaf               2500 m¹ 
Op basis van een 

begroting 

12.1.5 
Indien een begroting als bedoeld in 1.12.1.4 is uitgebracht, wordt een 
aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte 
begroting is geaccordeerd. 

- 

12.2 Indien het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding    
tot 25 m¹:  

€ 62,99 

12.3 Indien het betreft dat er met betrekking tot een aanvraag overleg moet 
plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de 
gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de 
netbeheerder, wordt het in 1.12.1 genoemde bedrag per overleg 
verhoogd met: 

€ 258,30 

12.4 
Als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de 
kabel en/of leiding plaatsvindt, wordt het in 1.12.1 genoemde bedrag 
verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend uit een  
begroting die ter zake door het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld. 

- 

12.5 
Indien een begroting als bedoeld in 1.12.4 is uitgebracht, wordt een 
aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte 
begroting is geaccordeerd. 

- 

 
   
 
Daarnaast zullen de beheerskosten, degeneratievergoedingen en onderhoudskosten 
volgens de vigerende VNG-regeling worden doorbelast aan de aanbieders. 


