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Vanuit dit platform op de kaart gezet: 

Platformoverleg 
Ordening & 
Ondergrond  

Regie op de 
Ondergrond  

•Hechte groep 
•Agendasettend 
•Pro actief  

Businesscase 
van de 

ondergrond  

• Praktijkproject bezocht, daar probleem geconstateerd 
• Partijen betrokken 
• voorzet voor plan van aanpak gemaakt  
• nu een stap verder!  

• Vraagstuk 
• Handreiking gemaakt 
• Praktijkproject bezocht (A2 Maastricht) 
• Den Haag pakt door!  
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Werken vanuit de praktijk 
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Nieuwe aanpak ministerie IenM 
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Eén van de onderdelen van de pijler “kennisontwikkeling” is het Kennis en innovatie 
programma Bodem en Ondergrond (KIBO).  
 
COB is gevraagd als assembleur voor het thema ondergrondse infra. 
 
Concreet betekend dat:  
– Vanuit het KIBO wordt 25 % projectsubsidie verstrekt. Die bijdrage is om het project 

op te plussen zodat kennis wordt ontwikkeld, vastgelegd, verspreid etc.  
– De voorstellen moeten in overeenstemming zijn met de Kennisagenda die nu wordt 

gemaakt (oplevering mei 2015).  
 

Stand van zaken: 
Gisteren is het conceptplan gereed gekomen, we staan in de startblokken. 

 
 

KIBO 

Karin de Haas 
Coördinator Kennis en Communicatie 



Eerste businesscase 

Vanuit het KIBO is gevraagd naar substantiële projectvoorstellen. Vandaar dat wij een 
‘kapstok’ over een aantal logisch bij elkaar passende project ideeën hebben gelegd en 
werken aan een samenhangend voorstel, dat als thema heeft duurzaam 
assetmanagement.  
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Met de onderliggende werkpakketten 
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Daar zijn de projecten weer…… 

Regie op de 
Ondergrond  

Businesscase 
van de 

ondergrond  

Straks John Nieuwmans aan het woord 
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Lidwien Besselink schrijft projectplan dat is gericht op 2 sporen: 
 
Spoor 1: leergeschiedenis casussen (tramtunnel als voorbeeld) 
Spoor 2: feitenkennis en methodieken (verrijken MKBA) 
 
Aanmelden als deelnemer kan! 



Dank voor uw aandacht! 
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