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Inleiding 

• Even voorstellen: 

 

• Richard Advocaat, projectleider Oasen 

•Huib Glerum, Omgevingsmanager Oasen 

• Peter Oskam, Rekam 

• Ben Schouten van der Velden, Rentmeester 
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Inleiding 

•Nieuwe leiding: minder storingen. 

•Niet meer in de weg/asfalt. 

• ZRO: belangrijk traject in dit project. 
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Waterleiding 

•De nieuwe waterleiding….  

• …wordt van kunststof ipv Gietijzer en AsbestCement. 

• …wordt in 2014 en 2015 aangelegd. 

• …heeft een lengte van bijna 7 kilometer. 
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Noordzijde 

Zuidzijde 



Drinkwaterleiding 
Planning 

2014 

• Januari – maart : ZRO’s en definitief maken tracé 

• Juni   : Aanbesteding/Vergunningen 

• September : Start uitvoering  

 

2015 

•Oktober  : einde werkzaamheden 
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Zakelijk Recht Overeenkomsten 

•Wat houdt dit in? 

•Werkwijze 
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Zakelijk Recht Overeenkomsten 
Wat houdt dit in? 

• ZRO: een Zakelijk Recht van Opstal 

• Een juridisch recht om een object in/op uw perceel 
te mogen hebben. 

• Er staat een vergoeding tegenover. 

• Eenmaal gevestigd, is deze niet eenzijdig te 
ontbinden. 

• Is gebonden aan het perceel en blijft bij verkoop 
van kracht. 

• Rechten maar ook plichten vanuit Oasen.  
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Zakelijk Recht Overeenkomsten 
Werkwijze 

• Rentmeester (Ben van der Velden) maakt 
afspraken in januari en februari. 

• Bezoek bij u thuis. 

• Tracé en vergoeding en voorwaarden worden 
besproken. 

• Tarieven conform LTO/Gasunie 
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Rekam: Glasvezel 

• Kosten 

• Voordeel om met 
Oasen mee te gaan 

•Werkwijze 
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Rekam: Glasvezel 
Kosten  

• Aanlegkosten zijn voor rekening van Oasen. 

•Handeling, mantelbuis en glasvezel zijn voor 
rekening gebruikers. 

• Totale kosten wordt gedeeld door aantal 
gebruikers. 
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Rekam: Glasvezel 
Kosten  

• Totale investeringskosten:  120.000 Euro 

• Totaal aantal aansluitingen: 200 

 

• Kosten bij 20% deelname:   € 3000,-/aansluiting 

• Kosten bij 50% deelname:   € 1200,-/aansluiting 

• Kosten bij 80% deelname:   €   750,-/aansluiting 

• Kosten bij 100% deelname: €   600,- /aansluiting 
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Rekam: Glasvezel 
Kosten  

• Kosten zijn indicatief en worden op basis van 
nacalculatie doorberekend. 
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Tot slot 

• Vragen?  

• In de brief staat mijn email: gebruik deze bij 
vragen/klachten etc. 

• Tracétekeningen liggen ter inzage 

 

14 



Bedankt voor uw komst! 
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