
Gemeenteblad 2019 

Wijziging Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Rotterdam 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, 

gelezen het voorstel van de wethouder van Handhaving, Buitenruimte, 
Integratie en Samenleven van 10 december 2019, kenmerk 346003; 

gelet op artikel 16, tweede lid, van de Verordening beheer ondergrond 
Rotterdam; 

besluit: 

Artikel 1 
De Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Rotterdam wordt als 
volgt gewijzigd. 

A 
Artikel 27 komt te luiden: 

Artikel 27 
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag 

waarop de Verordening beheer ondergrond Rotterdam in 
werking treedt. 

2. Met ingang van de dag dat deze regeling in werking treedt, 
wordt de Verlegregeling Rotterdam 2005 ingetrokken. 

B 
Artikel 28, tweede lid komt te luiden: 

2. Indien het schadeveroorzakende besluit is genomen vóór de 
inwerkingtreding van deze regeling, dan wordt een verzoek 
om nadeelcompensatie als gevolg van dat 
schadeveroorzakende besluit beoordeeld volgens de regels 
zoals opgenomen in de Verlegregeling Rotterdam 2005. 

C 
Artikel 29 vervalt onder vernummering van artikel 30 tot artikel 29. 
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Artikel Il 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na 
beken ing van het gemeenteblad. 

De De burgemeester, 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 12 december 2019 en ligt op dins-, 
woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk 
Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, 
Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie) 
(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl - Regelgeving of Gemeentebladen 
chronologisch) 
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Toelichting 
Dit besluit bevat een wijziging van het overgangsrecht van de 
Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Rotterdam. In het 
gewijzigde overgangsrecht wordt het moment van het nemen van het 
schadeveroorzakende besluit (dat wil zeggen het besluit tot intrekking of 
wijziging van een vergunning) als uitgangspunt genomen voor de vraag 
welke nadeelcompensatieregeling wordt toegepast. Als het 
schadeveroorzakende besluit is genomen vóór de inwerkingtreding van de 
Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Rotterdam, dan wordt een 
verzoek tot nadeelcompensatie nog beoordeeld volgens de regels zoals die 
zijn opgenomen in de Verlegregeling Rotterdam 2005. 
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