
Platformbijeenkomst Kabels en leidingen 17 november 2017 
Een nieuwe coördinator, de energietransitie, een blik op de toekomst en een strategie. 
Nieuwe uitdagingen, nieuw avontuur!  
 

U bent van harte uitgenodigd om de bijeenkomst van het platform Kabels en leidingen in 
Arnhem bij te wonen, op 17 november 2017. 

We zijn te gast zijn bij DNV-GL aan de Utrechtseweg 310 in de Golden Gate zaal. 
U bent om 13.30 welkom en de bijeenkomst duurt tot 17.00 uur. 

 

Wat staat er op de agenda 
Op de rand van het nieuwe jaar blikken we samen 
met onze nieuwe coördinator Stanley Hunte 
vooruit. Hij stelt zichzelf voor en zal de ambitie en 
ideeën die hij heeft, en de onderwerpen waar hij 
met het platform aan wil werken, delen om daar 
vervolgens in de komende periode samen met u en 
het gehele platform invullling aan te geven. 
 
Een van de onderwerpen die ook tijdens deze bijeenkomst weer ter sprake zal komen, is de 
energietransitie. Onze gastheer DNV-GL geeft na een welkom van Wim Boone een kijkje in de 
keuken van het bedrijf en zal niet alleen een algemeen beeld schetsen van de energietransitie, 
maar ook ingaan op de impact van de energietransitie op de kabels-en-leidingenbranche. 
 
Daarnaast wil het COB een initiatief starten. Het idee is om samen met alle partijen die in de 
kabels-en-leidingenbranche werkzaam zijn in gesprek te gaan en gezamenlijk na te denken 
over de ontwikkelingen die op ons afkomen en te bepalen of we richting kunnen geven aan 
gezamenlijke opgaven. Er zijn eerste contacten gelegd en het idee is om hiermee in 2018 aan 
de slag te gaan. Hiervoor moeten we veel organisaties spreken, we zijn op zoek naar 
gezamenlijkheid. We zijn nog niet zover dat helder is hoe dit exact uitgerold gaat worden, 
maar op gebied van tunnels hebben we hier al ervaring mee opgedaan, die ervaring willen 
hiervoor inzetten (zie www.cob.nl/langetermijnvisie). 
 

In de bijlage vindt u het eerste ‘praatstuk’ dat is 
gemaakt voor dit initiatief. We willen de strekking 
van het praatstuk gebruiken voor een prijsvraag die 
is uitgeschreven vanuit het Bodemconvenant, 
waarmee we financiering voor dit initiatief 
proberen te krijgen. De inschijving sluit 29 
november aanstaande. Om in te dienen, hebben we 
commitment nodig van deelnemende partijen. 
Vandaar dat wij alle platformleden tijdens de 
platformbijeenkomst willen vragen dit inititatief te 
ondersteunen. Wilt u meer weten, dan kunt u 
bellen of mailen met Edith Boonsma, 06-46221007 
/ edith.boonsma@cob.nl, of met Stanley Hunte, 06-
15048700 / stanley.hunte@cob.nl.  

 
 

http://www.cob.nl/langetermijnvisie
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De agenda 
Met de reeds genoemde onderwerpen ziet de agenda er als volgt uit: 
 
13:30-13:35 uur: Stanley Hunte (COB) 
Welkom en korte toelichting op het programma van vanmiddag.  
 
13:35-13:45 uur: Wim Boone, senior consultant energy (DVN-GL) 
Introductie DNV-GL 
 
13:45-14:30 uur: Jillis Raadschelders (DNV-GL) 
 
14:30-14.50 uur: Pauze 
 
14.50-15.00 uur: Uitreiking rapport Evaluatie pilot mantelbuizenputconstructie 
Ervaringen vanuit Alphen a/d Rijn 
 
15.00-15.30 uur: Introductie Stanley Hunte (COB) 
U krijgt tevens de ruimte om uw eigen ideeën m.b.t. het platform te delen. 
 
15.30-16.15 uur: Langetermijnvisie kabels en leidingen i.c.m. plannen 2018  
Toelichting op nieuw initiatief: langetermijnvisie op kabels en leidingen  
 
16:15-17.00 uur: Napraten  
We sluiten af met de mogelijkheid om gezellig na te praten onder het genot van een drankje. 
 
We hopen jullie vrijdag de 17e allen te zien in Arnhem tijdens de platformbijeenkomst! 
 
Vriendelijke groeten, 
Edith en Stanley 
 


