SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

INDIENING
Steller vragen: Mw de Greef – Nelissen, PvdA
Datum: 20 november 2014
Onderwerp: beleid kasten openbare ruimte

Wijze van beantwoording: schriftelijk

VRAAG

N.a.v. briefwisseling gemeente Heemstede en de heer J.A Buitink (kenmerk 641242)
De heer Buitink had een klacht en heeft een aantal vragen gesteld over het beleid van de gemeente
Heemstede ten aanzien van het plaatsen van kasten in de openbare ruimte. In het antwoord van de
gemeente op 29-10 jl aan de heer J.A. Buitink wordt de vraag over het beleid t.a.v. kasten in de
openbare ruimte niet toegelicht.
Onze vragen:
De PvdA verzoekt de wethouder een toelichting te geven op de handelwijze en het beleid met
betrekking tot kasten in de openbare ruimte. Valt te verwachten dat het aantal kasten in de
toekomst gaat toenemen en/ of de grootte ervan? Graag ontvangen wij ook een kopie van uw
antwoord op de brief van de heer Buitink van 19 november jl.
ANTWOORD
datum: 4 december 2014
portefeuillehouder: Van der Stadt
antwoord:
Voor het plaatsen van kasten in de openbare ruimte is tot een hoogte van drie meter en een
oppervlakte van 15 m2 geen vergunning nodig. Dit is landelijk vastgestelde regelgeving. Binnen
deze maten vallen bijna alle kasten van nuts- en telecombedrijven.
Bij vervanging van kasten is de nieuw te plaatsen kast meestal van vrijwel gelijke omvang als de
oude kast. Het bedrijf dat de kast wil vervangen kan dan volstaan met een melding in verband
met het opbreken van een stukje van de openbare weg. Daarnaast vragen wij dit bedrijf de direct
betrokken bewoners te informeren over de wijziging.
Indien de nieuwe kast beduidend groter wordt dan de oude (dit is het geval bij o.a. vervanging
van middenspanningsruimten, waarbij voor nieuwe kasten voorschriften bestaan voor wat betreft
toegankelijkheid) of indien een extra kast moet worden aangebracht, heeft het nuts- of
telecombedrijf contact met de eigenaar van de grond (meestal de gemeente) over plaats en
uiterlijk van de kast. De bewoners in de omgeving worden voor uitvoering van het werk op de
hoogte van de plannen gebracht.
In bestaande wijken zullen in de nabije toekomst veel kasten vervangen worden, omdat de
kasten verouderd zijn of beschadigd. De vervangende kasten zijn dan in bijna alle gevallen van
ongeveer gelijke afmetingen als de bestaande. Nieuwe kasten worden alleen verwacht op

plaatsen waar uit- of inbreidingsplannen zijn (nieuwbouw) en daar waar nieuwe netbeheerders
kabels leggen. Ook voor het net van de openbare verlichting zullen in de nabije toekomst nieuwe
kasten worden geplaatst. Bij plaatsing van nieuwe kasten is er altijd met de gemeente overleg
over de locatie. De betrokken bewoners worden voor uitvoering van het werk geïnformeerd.
Bij uitbreidingsplannen worden de aan te brengen kasten op het inrichtingsplan aangegeven.
Deze kasten zijn noodzakelijk voor de aan te brengen nuts- en telecomvoorzieningen. Bij
oplevering van de wijk zijn deze kasten dan ook al aanwezig.

Bijlage:
- Antwoord op tweede brief van Buitink d.d. 19 november 2014.

