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VOORWOORD

Zelden is er zoveel belangstelling geweest voor de publicatie van een COB 
rapport, als met dit rapport het geval is. Een belangstelling die zeker terecht is 
omdat het gaat om een belangrijk maatschappelijk probleem. Reeds op 11 
september 2001 vroeg het COB aandacht voor deze problematiek met de 
organisatie van de workshop “Helderheid bij leidingen in de ondergrond”. Eén 
van de conclusies van deze workshop was dat een goede en actuele registratie 
cruciaal is. 

Weinig activiteiten boven het maaiveld kunnen in ons land plaatsvinden 
zonder dat de ondergrond daar een onderdeel van is. Nog los van een 
toenemende belangstelling voor de ondergrond uit optiek van ondergronds 
ruimtegebruik, is de ondergrond ook letterlijk drager van het bovengrondse. 
Dit impliceert dat er ook vaak in de bovenste lagen van die ondergrond 
activiteiten plaatsvinden, activiteiten die verstorend kunnen werken omdat 
deze bovenste lagen ook een belangrijke bergplaats zijn voor onze kabels, 
distributieleidingen en transportleidingen. Een goede en actuele registratie is 
dan van belang om een verstorende werking tegen te gaan. 

Nederland mag zich gelukkig prijzen dat zij een intensief gebruik van de 
bodem kent voor de leidingeninfrastructuur, in tegenstelling tot ons 
omringende landen. Juist de bescherming die de bodem biedt aan onze 
leidingeninfrastructuur is daarbij een groot goed. Een actuele en goede 
registratie draagt bij tot het behouden van dit goed. 

Het rapport B225 is een weergave van interviews die gehouden zijn om na te 
gaan welke problemen er nu bestaan en welke urgentie er bestaat om deze op te 
lossen. Belangrijkste conclusie van het rapport lijkt te zijn dat samenwerking 
gewenst is om tot oplossingen te komen. De rol van regelgeving is er een van 
stimulering om tot samenwerking en uitwisseling van gegevens te komen. In 
veel gevallen is de kennis over ligging aanwezig, het ontbreekt echter aan het 
bundelen van deze kennis en het toegankelijk maken ervan. De grote 
transportleidingen kunnen daarbij tot voorbeeld strekken. Hier is sprake van 
een duidelijke registratie bij de leidingeigenaar, c.q. leidingbeheerder en één 
centraal punt voor melding van incidenten en calamiteiten. De gesignaleerde 
problematiek richt zich dan ook in hoge mate op het stedelijk gebied en de daar 
aanwezige kabels en distributieleidingen. 

De belangstelling voor dit rapport is groot. Dat biedt kansen om tot een 
oplossing te komen. Een oplossing waarbij de sector zelf tot verdere regulering 
komt, daarin gestimuleerd door de overheid, lijkt daarbij de voorkeur te 
hebben. 

Gouda, juni 2003 

Ing. J.B.M. Admiraal MBA 
Programmadirecteur COB 
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SAMENVATTING 

Het wordt steeds drukker onder de grond. Zelfs het 8 uur journaal van de 
NOS besteedt aandacht aan deze problematiek. Bij het COB staat al jaren 
het onderwerp risico rond kabels en leidingen op de onderzoeksagenda. 
Reden daarvoor is dat met het toenemend aantal objecten in de ondergrond 
de veiligheid meer en meer in het gedrang komt. Zo langzamerhand is ook 
het overzicht kwijt. Waar ligt welke kabel of leiding, van wie is die, wat gaat 
er doorheen en wat is het risico bij een calamiteit.  

Lange tijd was het gebruik van de ondergrond voor het leggen van kabels en 
leidingen overzichtelijk. Er was een beperkt aantal soorten kabels en 
leidingen en van ieder soort was er maar één beheerder. De markt was nog 
niet opengegooid en er was nog geen onderlinge concurrentie tussen 
aanbieders, die elk hun eigen netwerk wilden aanleggen en beheren. Die tijd 
is voorgoed veranderd. Daar komt nog bij dat de ondergrond van Nederlands 
ook steeds populairder wordt voor aanleg van andere zaken dan kabels en 
leidingen. Parkeergarages, stations, vuilnissystemen, gebouwen, tunnels, et 
cetera. Met de toegenomen druk op de ruimte bovengronds zoekt men het 
tegenwoordig gedeeltelijk in de ondergrond. 

Dit biedt maatschappelijk, economisch en vanuit het oogpunt van 
ruimtelijke planning vele kansen en mogelijkheden. Er is echter ook een 
keerzijde. We zijn het overzicht kwijt geraakt. En tegelijkertijd wordt onze 
afhankelijkheid van de ondergrondse infrastructuur steeds groter. Daarom 
bestaat bij velen de wens om tot een beter inzicht in de ligging van kabels en 
leidingen te komen. Dit onderzoek richt zich op de mogelijkheden voor een 
vorm van “centrale” opslag van informatie over Kabels en Leidingen. Door 
middel van interviews bij Kabel- en Leidingeigenaren is vastgesteld wat de 
ambities zijn van deze verschillende partijen en hoe zij tegenover een 
publiek of privaat initiatief staan voor een centrale registratie1. Deze 
omgevingsanalyse vormt de basis voor de uitgewerkte scenario’s. 

De belangrijkste waarneming bij deze omgevingsanalyse is dat de meeste 
partijen positief staan tegenover een vorm van centrale registratie. De 
motivatie hiervoor loopt uiteen, maar dat is minder relevant. 

Met alle informatie uit de interviews ontstond een beeld waarin een paar 
alternatieve oplossingen mogelijk bleken. Deze alternatieve oplossingen zijn 
in 2 scenario’s verder uitgewerkt. Het eerste scenario is niets doen, het 
tweede scenario is meteen het ideale eindbeeld van een “centrale” 
registratie, waarin alle “gewenste” informatie ontsloten kan worden. Het 
tweede scenario kent een aantal varianten. De variatie zit hem in de aard van 
het initiatief. Als de overheid het initiatief neemt, inclusief wet- en 
regelgeving en financiering, dan kan de eindsituatie in circa 3 jaar 
gerealiseerd worden. Als het initiatief aan de markt wordt overgelaten, dan 
zal ook de eindsituatie bereikt worden, maar pas na 10 tot 15 jaar.  

1 Centrale administratie is niet centraal; In het rapport wordt regelmatig de term “centrale registratie” gebruikt. 

Hiermee wordt bedoeld een registratie die “centraal”, dat wil zeggen bij één (digitaal) loket kan worden 

aangesproken maar die technisch uit allerlei decentrale registraties (bij de bron) bestaat. 
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De kansen voor een “centrale” registratie liggen er. De wil is er bij de 
eigenaren en gebruikers van ondergrondse buisachtige infrastructuur om in 
2003 een start te maken met de realisatie van een “centrale”registratie. Het 
is belangrijk van dit momentum gebruik te maken en zo snel mogelijk 
besluiten te nemen 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het COB en werd mede mogelijk 
gemaakt door deelname van de volgende participanten: Rijkswaterstaat, 
Delft Cluster, KIWA, IV/Infra/Oranjewoud/Lievense, Ballast-Nedam en 
TEC/Fugro. Het onderzoek is begeleid door een breed samengestelde 
commissie. Het onderwerp buisleidingen is actueel omdat er sprake is van de 
overdracht van het project buisleidingen van het Ministerie van 
Economische Zaken naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
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1. INLEIDING

1 . 1 . I N L E I D I N G  

Het wordt steeds drukker onder de grond. Steeds meer kabels en leidingen 
vinden een plek onder de grond in het dichtbevolkte Nederland. De druk op de 
ondergrondse ruimte is de laatste jaren verder vergroot door de enorme groei 
die de telecomsector heeft doorgemaakt. Om deze ontwikkeling in goede 
banen te leiden is het noodzakelijk dat er zicht is op het ruimtegebruik in de 
ondergrond. 

Daarnaast wil de maatschappij anno 2003 meer inzicht hebben in de risico’s 
van activiteiten in onze leefomgeving. De rampen in Enschede en Volendam 
hebben ons geconfronteerd met het feit dat de risico’s van activiteiten die in de 
maatschappij ontplooid worden onvoldoende bij de burgers en het bevoegd 
gezag bekend zijn.  

Ook willen we, ten behoeve van een betere ruimtelijke planning, meer inzicht 
hebben in de “drukte” onder de grond. Het bouwen onder de grond heeft het 
afgelopen decennium een enorme groei doorgemaakt. Het eind van deze groei 
is, ondanks de huidige economische tegenwind, niet in zicht. De bouw van 
ondergrondse parkeergarages, trein- of metrostations, of vuilnis-
verzamelsystemen doet een toenemend beroep op de ondergrond. In 
Rotterdam wordt bijvoorbeeld de aanleg van ondergrondse vuilnis-
verzamelsystemen geremd door het onbekend zijn met de ligging van kabels 
en leidingen in de ondergrond, waardoor plannen en uitvoering telkenmale 
gewijzigd moeten worden. 

Er zijn echter ook tegenkrachten. De terroristische aanslag op het World Trade 
Centre in New York op 11 september 2001 heeft ons gewezen op de 
kwetsbaarheid van onze maatschappij. Inzicht bij onbevoegden in de ligging 
van kwetsbare infrastructuur is ongewenst. Dat betekent, als er al een centrale 
registratie komt, deze volgens sommigen niet openbaar mag zijn. 

Op deze en andere zaken gaat dit rapport in. De basis wordt gevormd door een 
omgevingsanalyse van het Nederlandse “landschap” op het gebied van Kabels 
en Leidingen. De omgevingsanalyse moet zicht bieden op de ambities van 
beheerders, brancheorganisaties en anderen op het gebied van registratie voor 
de komende jaren. Bij de interviews is ook de mening van betrokkenen 
gevraagd over het “centraal” registreren van kabels en leidingen. 

Tenslotte moet vermeld worden dat dit onderzoek gezien moet worden in een 
breder kader van de materie rond Kabels en Leidingen. Andere onderwerpen, 
die elders onderzocht worden, zijn: 

- schaderisico’s bij werken in de grond 
- vergunningen en wetgeving bij Kabels & Leidingen 
- externe veiligheidsrisico’s 
- ruimtelijke ordeningsaspecten (planning, relatie met gemeenten) 
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Hoewel deze onderwerpen in dit kader niet specifiek onderzocht zijn, blijken 
deze zonder meer raakvlakken te hebben met het onderwerp “centraal 
registreren” en mogen daarom niet los gezien worden van elkaar. 

1 . 2 . P R O B L E E M S T E L L I N G  

Rijkswaterstaat wil inzicht hebben in de ligging van Kabels en Leidingen in 
Nederland. Deze wens komt voort uit de voorgenomen overdracht van het 
Buisleidingendossier van het Ministerie van Economische Zaken naar het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bij een eventuele registratie van kabels 
en leidingen spelen de volgende aspecten een rol: 
1 Ruimtelijke ordeningsaspecten 

a) ruimtelijke reservering van de tracés met de noodzakelijke 
veiligheidszonering 

b) handhaving van die vrije zones 
2 Veiligheidsaspecten 

a) handhaving van de veiligheid 
3 Netwerkontwikkeling 

a) bundeling van nieuwe en te verleggen leidingen met bestaande 
leidingen en binnen tracés 

4 Verlening van vergunningen alsmede beheer en administratie van 
verleende vergunningen 

Ten behoeve van deze aspecten is het noodzakelijk te beschikken over 
informatie. Het gaat om ruimtelijke informatie (zoals ligging van kabels en 
leidingen), risico informatie (zoals te transporteren producten of 
veiligheidsafstanden) en om administratieve informatie (zoals eigendom, 
gebruik en relevante vergunningen). Deze informatie is op dit moment niet 
centraal beschikbaar. We beperken ons in dit onderzoek tot de Kabels en 
Leidingen die onder de grond liggen. Daarmee wordt ook de rol van het COB 
duidelijk. Kabels en Leidingen vormen één van de elementen van de 
Nederlandse ondergrond. 

1 . 3 . S A M E N S T E L L I N G  U I T V O E R I N G S C O M M I S S I E   

Het onderzoek is uitgevoerd door COB-uitvoeringscommissie B225 die tot 
taak had in een periode van 3 maanden het onderzoek af te ronden. De 
commissie bestaat uit de volgende de volgende leden:  

drs. J.M. Nobbe    (voorzitter, RWS Meetkundige Dienst) 
ir. M. van den Boomen   (KIWA) 
ir. P. Dam    (Oranjewoud) 
H.C. van Dasselaar  (NEW Engineering) 
ir. R.R van der Meer   (Raadgevend Ingenieursbureau Lievense B.V.) 
ir. E. Wind    (Oranjewoud) 
drs. P. Wynia    (Ingenieursbureau Fugro Inpark) 

De leden hebben op persoonlijke titel zitting genomen in de 
uitvoeringscommissie. Dit rapport reflecteert dus niet noodzakelijkerwijs de 
standpunten van de verschillende organisaties.  
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1 . 4 . D O E L S T E L L I N G  

Het doel is op basis van een omgevingsanalyse de ambities van de spelers in 
het veld van Kabels en Leidingen vast te stellen en de mogelijkheden voor 
“centrale” registratie in kaart te brengen. Hiervoor is een aantal scenario’s 
uitgewerkt. 

1 . 5 . W E R K W I J Z E  

Dit rapport is opgesteld door de Uitvoeringscommissie B225. Naast de 
uitvoeringscommissie is door het COB tevens een begeleidingscommissie 
ingesteld. De rapportage is in 3 fasen tot stand gekomen. 
De eerste fase vormde het vaststellen en afnemen van interviews bij een aantal 
organisaties die informatie hebben of willen hebben over Kabels en 
Leidingen(de vragenlijst van de interviews is te vinden in bijlage 1). Een lijst 
van geïnterviewde instanties staat in paragraaf 2.2. 
De tweede fase betrof het categoriseren en filteren van relevante informatie uit 
de interviews om tot een goede analyse van het vraagstuk te komen. In het 
rapport zijn de resultaten hiervan terug te vinden in het hoofdstuk 
“Omgevingsanalyse”  
De derde fase was het opstellen van scenario’s die moeten leiden tot de beste 
oplossing van de problematiek. 

De tussenrapportages van dit project zijn voorgelegd aan de 
begeleidingscommissie van het project. In een aantal workshops in met de 
begeleidingscommissie ingegaan op de omgevingsanalyse en de scenario’s. 
De wetenschappelijke toetsing van het project heeft vooraf plaatsgevonden 
door de PAR (Programma Advies Raad). De PAR heeft het concept eindrapport 
ge-audit.  

1 . 6 . V E R A N T W O O R D I N G  

Het project ‘’Registratie van buisleidingen’’ is ge-audit door de Programma 
Adviesraad (PAR) van het COB. De audit commissie heeft zowel gekeken naar 
de aanpak en methodologie van het onderzoek als naar wijze waarop in de 
eindrapportage rekening is gehouden met de maatschappelijke inbedding en 
publiciteit rond het onderzoeksthema. Dat heeft aanleiding gegeven tot 
onderhavige verantwoording met een aantal toevoegingen en nuanceringen.  

In het projectplan is sprake van een afsluitende workshop die begin 2003 
georganiseerd zou worden. Door de projectleiding is in overleg met het COB 
besloten hiervan af te zien omdat inmiddels een aantal ontwikkelingen hebben 
plaatsgevonden, waardoor een workshop niet effectief zou zijn. De 
belangrijkste ontwikkeling vormt het ontstaan van de werkgroep visievorming 
die op COB-initiatief, in samenwerking met Delft Cluster, is ontstaan. Deze 
werkgroep is sinds begin 2003 een aantal maal bijeen geweest en geeft daarmee 
praktisch invulling aan de oorspronkelijk beoogde workshop. De werkgroep 
heeft een werkrapportage opgesteld (titel: ‘’waar willen we naartoe’’) waarin 
zijn expliciet ingaat op de noodzakelijke danwel gewenste ontwikkeling 
richting decentrale registratie met centrale toegang.  
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De werkrapportage dient als input voor een communicatietraject met 
betrokken stakeholders met het doel een gezamenlijke visie op kabels en 
leidingen te ontwikkelen. Daarnaast wordt met het communicatietraject 
beoogd nadere invulling te geven aan de noodzakelijke acties om die visie te 
gaan realiseren. 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de gevolgen “als we niets doen”. Deze vraag 
is gesteld aan de kabel- en leidingbeheerders naar analogie van de “nuloptie” of 
“autonome ontwikkeling”, zoals die in milieu-effect-rapportages wordt 
uitgewerkt. Hierbij moet vermeld worden dat de vraag gesteld is met als 
gedachte dat de overheid of een andere krachtige partij geen actie onderneemt 
om tot één of andere vorm van centrale registratie te komen. Want er gebeurt 
natuurlijk altijd iets, misschien niet door de overheid maar zeker door de 
individuele kabel- en leidingeigenaren, die door gaan met hun registratie ten 
behoeve van hun eigen bedrijfsvoering. 

In hoofdstuk 3 worden twee scenario’s uitgewerkt. De uitvoeringscommissie 
heeft in overleg met de projectgroep voor deze scenario’s gekozen. De keuze is 
gemaakt om de discussie te stimuleren rond de twee uitersten die in de 
scenario’s geschetst zijn. Uitgangspunt vormde de “mogelijkheden voor 
registratie”. Dat wil niet zeggen dat er geen andere scenario’s mogelijk zijn. 
Met name als er ook andere aspecten in beschouwing worden genomen als 
veiligheid of ruimtelijke ordening zijn andere scenario’s denkbaar. 
Dat geldt ook voor de tijdplanning die bij realisatie van een centrale registratie 
wordt gehanteerd. Er is een drietal varianten in de tijd uitgewerkt. In alle drie 
de varianten zitten echter onzekerheden die niet te sturen zijn. Als zich 
bijvoorbeeld een ernstige calamiteit zou voordoen, dan zal de tijdplanning 
ongetwijfeld veranderen. Ook zonder calamiteit is de invloed van andere 
processen al te merken omdat eigenaren en beheerders steeds meer informatie 
moeten aanleveren aan het bevoegd gezag. Door het ministerie van VROM is 
opdracht verleend aan het RIVM om een registratie ten behoeve van 
risicoatlassen te verzorgen. Hierdoor ontstaat dus in feite al een soort centrale 
registratie. 

Dit rapport begeeft zich op het snijvlak van techniek en maatschappij. Het 
antwoord op de vraag wat de “mogelijkheden voor registratie van 
buisleidingen” zijn kan vooral technisch beantwoord worden. Tijdens de 
uitvoering van dit project is gebleken dat er ook veel maatschappelijke 
aspecten zijn waarmee rekening gehouden moet worden. Dat betekent dat bij 
volgende stappen ook andere deskundigen moeten worden betrokken, zoals 
veiligheidskundigen en bestuurskundigen. Aparte aandacht vraagt ook een 
analyse van de rol van de overheid in het licht van deregulering, de wens tot 
een compactere overheid en publiek private samenwerking. 

Ondanks alle geschetste aandachtspunten is het belangrijk dat er actie 
genomen wordt. Het is daarbij van minder groot belang wie deze actie neemt. 
Overheid of de private sector, beide zijn in staat adequate actie te ondernemen 
en beide zijn in staat tot een goede centrale registratie te komen. Het COB kan 
als neutraal platform fungeren waar de partijen elkaar treffen om er een 
gezamenlijke actie van te maken. Daarbij kan deze rapportage belangrijke input 
leveren.
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2. OMGEVINGSANALYSE

2 . 1 . I N L E I D I N G  

Er zijn in Nederland meer dan duizend beheerders die gezamenlijk miljoenen 
kilometers aan kabels en leidingen beheren. De vervangingswaarde voor deze 
kabels en leidingen bedraagt meer dan 100 miljard Euro. Bij ieder afzonderlijk 
graafwerk blijkt dat er een kans bestaat van 50% op geclaimde schade [1]. 
Dit rapport gaat over buisleidingen en het vervoer van stoffen daardoorheen. 
In het rapport “Transport onder ons” [2] wordt dat als volgt beschreven:  
Onder het vervoer per traditionele buisleiding wordt verstaan het bulkvervoer 
van vloeibare en gasvormige stoffen. Deze vorm van transport speelt een 
onopvallende, maar zeer belangrijke rol in het goederenvervoer. De aan- en 
afvoer van bulkgoederen: (drink- en industrie-)water, olie(-producten), 
industriële gassen en aardgas als grondstof en brandstof voor de energie-
intensieve en (petro-)chemische industrie, vindt overwegend door buisleidingen 
plaats. Afgemeten in vervoerd gewicht (tonnen) gaat meer dan de helft van alle 
goederenvervoer in Nederland al via buisleidingen.

We ontkomen er echter niet aan in dit rapport de problematiek breder te 
trekken dan de buisleidingen. Daarom wordt in dit rapport gebruik gemaakt 
van de term Kabels & Leidingen, dat het geheel van buisachtige ondergrondse 
infrastructuur afdekt. Er zijn verschillende redenen voor deze keus: 

1 Risico treedt op alle niveaus van buisachtige ondergrondse 
infrastructuur op. Impact van een calamiteit met grote 
infrastructuur (buisleidingen) kan groot zijn in vergelijking met 
kleinere infrastructuur maar dat hoeft niet. 

2 Het ruimtegebruik van alle soorten buisachtige ondergrondse 
infrastructuur is niet significant anders dan van buisleidingen. 

3 Registratie van buisleidingen of de bredere categorie van kabels 
en leidingen verschilt onderling niet. 

4 Het is moeilijk tot een eensluidende en unanieme definitie te 
komen van buisleidingen. 

2 . 2 . O M G E V I N G S A N A L Y S E  

Op basis van de afgenomen interviews is een beeld ontstaan van de ambities 
van kabel- en leidingeigenaren en brancheorganisaties wat betreft de 
mogelijkheden voor centrale registratie. Bij deze interviews is eveneens 
getracht een beeld te krijgen van de haalbaarheid en wenselijkheid van een 
vorm van centrale registratie. Ook zijn vragen gesteld inzake de mate van 
digitalisering en de vorm waarin de gegevens zijn opgeslagen. 
Daarnaast is gekeken of het wenselijk en haalbaar is om tot een constructie te 
komen waarbij de gegevens gedistribueerd worden, en onder welke 
voorwaarden dit moet geschieden, bijvoorbeeld door een “trusted third party”. 
De uitvoeringscommissie was vooral geïnteresseerd in de verschillende 
knelpunten die de geïnterviewde organisaties dan voorzien en hoe een en 
ander volgens deze organisaties opgelost zou moeten worden.  
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Het op die wijze verkregen inzicht in wensen en knelpunten met betrekking 
tot centrale registratie heeft de commissie als uitgangspunt gebruikt om een 
aantal scenario’s op te stellen. Om in een beperkte tijd een zo compleet 
mogelijke omgevingsanalyse op te stellen, is in eerste instantie een aantal 
categorieën van betrokken organisaties vastgesteld. Daarna is per categorie een 
selectie gemaakt van representatieve organisaties. Er is getracht met een 
beperkt maar significant aantal interviews een zo breed mogelijk terrein te 
blijven bestrijken. 

De volgende categorieën zijn onderscheiden: 
A) Kabel- en leidingbeheerders 

A.1 Beheerders van leidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, 
waaronder aardgas, chemicaliën, en olie(-producten) 

A.2 Beheerders van leidingen voor nutsvoorzieningen, zoals (drink-)water 
en aardgasdistributie  

A.3 Beheerders van energiekabels 
A.4 Beheerders van data-informatiekabels 

B) overheden 
C) brancheorganisaties 
D) organisaties met (wettelijke) registrerende taken 
E) Ondergrondleveranciers 

Er is voor gekozen om minimaal twee organisaties per categorie te 
interviewen, waarbij ook met de onderlinge diversiteit van de verschillende 
organisaties in een bepaalde sector rekening is gehouden. Er is daarbij 
overigens impliciet van uitgegaan dat meningen en ervaringen van de 
geïnterviewden representatief zijn voor de sector. Overigens bleek in een 
aantal gevallen een strikte scheiding in categorieën niet mogelijk, omdat de 
betreffende organisatie bijvoorbeeld op meerdere vlakken actief is.  

Naam instelling 
A. Kabel- / leidingbeheerder 
Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) circa 1.200 km hoofdtransportleidingen 
Gastransport Services (voorheen N.V.  
Nederlandse Gasunie) circa 12.000 km hoofdtransportleidingen 
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) circa 1.800 km hoofdtransportleidingen 
SABIC Pipelines B.V. (voorheen DSM Transportmij.) circa 300 km hoofdtransportleidingen 
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) circa 2500 km waterleidingen 
Haarlemmermeer Nutsbedrijf  
Nutsbedrijf Flevoland 
NUON Energie circa 5.800 km gastransportleidingen 
 Circa 26.300 km gasdistributieleidingen 
 circa 1.500.000 km gasdienstleidingen 
  energiekabels 
Waterbedrijf Groningen circa  4600 km waterleidingen 
KPN Telecom n.b. telecom 
BT ignite n.b. telecom 
Level(3) Communication n.b. telecom 
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Naam instelling 
B. Overheden
Stichting Buisleidingenstraat Zuidwest Nederland 
Gemeente Haarlemmermeer 
Gemeente Rotterdam 
Provincie Brabant 
Provincie Gelderland 
Rijkswaterstaaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer 
Rijkswaterstaaat, Dienstkring Autosnelwegen ‘s Hertogenbosch
C. Branche-organisaties 
Buisleidingen Industrie Gilde 
Federatie van Energiebedrijven in Nederland (EnergieNed) 
Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN) 
Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN) (*) 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
D. Organisaties met registratietaak
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centraal Register Risicovolle Activiteiten
Transport (RIVM) 
Kadaster  
Federatie Kabels- en Leidingeninformatie Centrum (KLIC) 
E. Ondergrondleveranciers
Landelijk Samenwerkingsverband GBKN (LSV GBKN) 

- VELIN is benaderd, maar heeft aangegeven dat de interviews bij betrokken leden gehouden moeten 
worden. 

De vragen van het interviews staan in bijlage 1. Opgemerkt wordt dat deze 
vragenlijst een richtlijn was voor het af te nemen interview. Afhankelijk van de 
aard van de organisatie of geïnterviewde is hiervan afgeweken. 

2 . 3 . S Y N T H E S E  O M G E V I N G S A N A L Y S E  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews samengevat. Er is 
voor gekozen dit op hoofdlijnen te doen, waardoor conclusies niet naar de 
bron zijn te herleiden. Wel heeft er een clustering plaatsgevonden als bepaalde 
resultaten representatief of unaniem namens een bepaalde groep waren. De 
hoofdlijn is overzichtelijk weergegeven in een tabel. In de toelichting zijn 
nuances en opmerkingen gegeven. Om te beginnen worden de algemene 
bevindingen geschetst. 

Veel partijen zijn voorstander van centrale registratie. De voorwaarden waarop 
lopen echter nogal uiteen. Er is ook wel gezegd dat een centrale registratie in 
feite niet meer is dan een afsprakenstelsel. 
Men is het er ook over eens dat men technisch en organisatorisch zover is om 
tot een centrale registratie te komen. In veel gevallen is informatie digitaal 
beschikbaar en men ziet het nut van een centrale administratie. Dat 
momentum moet gebruikt worden. Het zou zonde zijn 2003 voorbij te laten 
gaan zonder de eerste stappen te zetten naar een centrale registratie. 
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Op basis van de omgevingsanalyse kan tevens worden vastgesteld dat er sprake 
is van een grote versnippering. Dat geldt op gebied van registratie maar zeker 
ook op andere gebieden. Een voorbeeld is de beleidsvorming. Op dit moment 
zijn zeker 4 ministeries actief op het gebied van Kabels en Leidingen. Dit zijn: 

1 Ministerie van Economische Zaken 
2 Ministerie van Binnenlandse Zaken 
3 Ministerie van VROM 
4 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Daarnaast vindt beleidsvorming en realisatie ook plaats op provinciaal en 
gemeentelijk niveau. Het is een aparte uitdaging om bij deze verspreide 
verantwoordelijkheid eenduidig beleid te ontwikkelen en besluiten te nemen. 
Een centrale visie op de problematiek rond Kabels en Leidingen en 
buisleidingen in het bijzonder is daarom gewenst. 



1 5

Tabel: Doelen en randvoorwaarden leidingregistratie per gebruikerscategorie 
GEBRUIKERS-
CATEGORIE 

DOEL KENMERKEN, VEREISTEN EN WENSEN 

OVERHEDEN 
EN HULP 
DIENSTEN 

Vrager / 
aanbieder 

Soort informatie Toepassing Nauwkeurigheid Reikwijdte Eigendom Beveiliging Organisatie Wettelijk kader 

Zelf-
registrerende 
gemeenten 

V/A Ligging kabels en 
leidingen, tijdstip 
werkzaamheden 

-Beheer 
ondergrond 
(incl. 
zwerfkabels); 
-Coördinatie 
werkzaam-
heden; 
-Handhaving; 
-Veiligheid 
-Milieu; 
-Ruimtelijke 
planvorming & 
ontwikkeling 

K: 30 cm (stoeptegel 
niveau), geen detail 
informatie 
appendages 

K: Binnen 
gemeente-
grenzen 

K: Eigenaar van 
leiding-gegevens 
(ligging & 
vergunning) 

K: Derden 
hebben geen 
vrije toegang tot 
leiding-gegevens 
(ligging & 
vergunning) 
gemeente 

K: Zelf-
registrerend + 
gegevens uit 
externe bronnen; 
K: Zelf inmeten 
of uitbesteden; 
K: Informatie- 
aanvragen 
kunnen worden 
afgehandeld 
door derden. 

V: Aanpassing 
Telecomwet 
(voorwaarden 
gedoogplicht en 
coördinatie 
plicht); 
V: Beperkt 
aansprakelijk 
voor juistheid 
zelf 
geregistreerde 
ligging -
gegevens;  
W:
Coördinerend 
ministerie. 

Overige 
gemeenten 

V/A -Ligging kabels en 
leidingen; 
-Tijdstip 
werkzaamheden 

-Beheer 
ondergrond 
(incl. 
zwerfkabels); 
-Coördinatie 
werkzaam-
heden; 
-Handhaving; 
-Veiligheid 
-Milieu; 
-Ruimtelijke 
planvorming & 
ontwikkeling 

K: 30 cm (stoeptegel 
niveau), geen detail 
informatie 
appendages 

K: Binnen 
gemeente-
grenzen 

K: Geen eigenaar 
van leiding-
gegevens 
(ligging), wel van 
vergunningen 

K: Derden 
hebben geen 
vrije toegang tot 
leiding-gegevens 
(ligging & 
vergunningen) 
gemeente 

K: Gegevens uit 
externe bronnen 
K: Informatie-
aanvragen 
afgehandeld 
door derden. 

V: Aanpassing 
Telecomwet 
(voorwaarden 
gedoogplicht en 
coördinatie-
plicht); V: Niet 
aansprakelijk 
voor juistheid 
ligging-
gegevens; 
W:
Coördinerend 
ministerie. 
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Provincies V Ligging transport-
leidingen 

Risicokaarten K: Binnen 
provincie-
grenzen 

K: Informatie 
niet in 
eigendom, 
beschikbaar 
gesteld door 
eigenaren 

Brandweer V -Ligging transport-
leidingen; 
-Getranspor-teerde 
stof ; 
-Water-leidingnet; 
-Ligging, druk, 
capaciteit 
brandkranen  

-Bepalen 
aanvalsplan;  
-Optimaliseren 
rijroute; 
-Effectieve 
brand-
bestrijding 

W: RD coördinaten 
i.v.m. met 
berekenen rijroute; 

K: Binnen 
eigen regio 
W: Ook 
landelijk (inzet 
in naburige 
regio’s) 

K: Informatie 
niet in 
eigendom, 
beschikbaar 
gesteld door 
eigenaren 

K: Derden 
hebben geen 
toegang tot 
informatie 
brandweer, 
m.u.v. andere 
hulpdiensten en 
lokale overheid 

W:
Brongegevens bij 
eigenaren 
(waterleiding-
bedrijven, etc.), 
opslaan in eigen 
centrale database 

 Overige 
hulpdiensten 
(incl. lokale 
omroepen) 

V -Ligging, druk en 
medium bij 
transportleidingen 
gevaarlijke stoffen; 
-Stroom voorziening 

Effectieve 
rampen 
bestrijding  

RD coördinaten Binnen eigen 
regio, maar ook 
landelijk (inzet 
in naburige 
regio’s) 

Informatie niet 
in eigendom, 
beschikbaar 
gesteld door 
eigenaren 

Derden hebben 
geen toegang tot 
informatie , 
m.u.v. 
brandweer en 
lokale overheid 

W:
Brongegevens bij 
eigenaren (gas-, 
electriciteits-
bedrijven 
industrie), 
opslaan in eigen 
centrale db 



1 7

GEBRUIKERS-
CATEGORIE 

DOEL KENMERKEN, VEREISTEN EN WENSEN 

PROFESSIO- 
NELE 
GEBRUIKERS 

Vrager / 
aanbieder 

Soort informatie Toepassing Nauwkeurigheid Reikwijdte Eigendom Beveiliging Organisatie Wettelijk kader 

Aannemers &  
Ing. bureau’s 

Vrager & 
Aanbieder 

Ligging kabels, 
leidingen, 
appendages 

Voorkomen 
graafschade en 
tijdverlies 

K: RD coördinaten K: Locatie waar 
de werkzaam-
heden 
plaatsvinden 

K: Informatie 
niet in eigendom 

K: Derden 
hebben geen 
toegang tot 
verstrekte 
informatie 

RIVM Vrager Risicoatlas voor 
alle gevaarlijke 
situaties 

veiligheid 

RWS / 
Meetkundige 
Dienst 

Vrager & 
Aanbieder 

beheersinformati
e eigen 
beheersgebied 

K: Landelijk, 
maar beperkt tot 
eigen 
grondgebied 

KLIC Vrager & 
Aanbieder 

Adressen van 
kabel- en 
leiding-
eigenaren/ 
beheerders in 
een opgegeven 
kwadrant 

Opvragen ligging 
kabels en 
leidingen ter 
voorkoming 
graafschade 

K: Hangt af van 
nauwkeurigheid 
brongegevens 
(nieuwe aanleg en 
historische 
bestanden) 

K: Kwadrant 
waarin 
werkzaam-heden 
plaatsvinden 

K: Ligging-
gegevens niet in 
eigendom 

K: Intermediair 

Kadaster Vrager & 
Aanbieder 

Percelen waarop 
BP-recht 
(Belemmeringsw
et Privaatrecht) is 
gevestigd. 
Daarnaast 
locatiegegevens 
t.b.v. opschoning 
bestanden d.m.v. 
GIS-analyse 

Registratie van 
kadastrale 
percelen en 
verwijzing naar 
bijbehorende 
akte(n). 

K: (Deel-) 
perceelsniveau. 
Lactatiegegevens 
voor GIS-analyse: 
strook van +/- 5m 
aan weerszijden.  

K: Landelijk K: Perceels-
registratie 
eigendom 
Kadaster. 

K: Informatie 
m.b.t. percelen 
beschikbaar 
(LKI/AKR). 
Locatie-gegevens 
leidingen niet 
openbaar. 

K:
Locatiegegevens 
(op dit moment) 
op informele 
basis aangeleverd 
door eigenaren/ 
beheerders. 

-
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LSV GBKN (Vrager &) 
Aanbieder 

Leiding-
gegevens door 
gebruikers 
toegevoegd. 

n.v.t. W: Op GBKN-
ondergrond? 

K: Landelijk K: LSV treedt op 
als topo 
leverancier, 
intermediair 
tussen vrager & 
producent, 
toezicht op 
kwaliteit, 
W: Wellicht rol 
bij beheer van 
centrale 
registratie 

Leidingeigenaren Vrager & 
Aanbieder 

Ligging 
leidingen, 
appendages 

-Voorkomen 
graafschade 
werkzaamheden 
(eigen & 
derden); 
-Efficiency 
verbetering eigen 
werkzaamheden 

K: RD coördinaten. 
K: Nieuwe 
gegevens met GPS-
nauwkeurigheid 

K: Voorzienings-
gebieden 

K: Eigen 
informatie in 
eigendom, 
overige 
informatie niet 
in eigendom 

V: Alleen 
informatie 
verstrekken aan 
trusted parties 

V: Opslag 
basisgegevens in 
eigen systeem 
(decentraal) en 
systeem 
beherende 
instantie / lokale 
overheid.  
V: Afgeleide 
informatie voor 
trusted parties 

Kabeleigenaren Vrager & 
Aanbieder 

Ligging kabels, 
appendages 

-Voorkomen 
graafschade 
werkzaamheden 
(eigen & 
derden); 
-Efficiency 
verbetering eigen 
werkzaamheden 

K: RD coördinaten. 
K: Nieuwe 
gegevens met GPS-
nauwkeurigheid 

K: Voorzienings-
gebieden 

K: Eigen 
informatie in 
eigendom, 
overige 
informatie niet 
in eigendom 

V: Informatie 
niet beschikbaar 
voor derden 

V: Opslag 
basisgegevens in 
eigen systeem 
(decentraal) en 
systeem 
beherende 
instantie / lokale 
overheid.  
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GEBRUIKERS-
CATEGORIE 

DOEL KENMERKEN, VEREISTEN EN WENSEN 

ALGEMEEN 
PUBLIEK 

Vrager / 
aanbieder 

Soort informatie Toepassing Nauwkeurigheid Reikwijdte Eigendom Beveiliging Organisatie Wettelijk kader 

Burger Vrager Ligging, soort 
leiding/kabel, 
eigenaar / 
aanspreekpunt 

- Veiligheid 
- Ruimt. 
Ordening 
- Voorkomen 
graafschade 
werkzaam-heden 

W: Globaal 
(strook),  
W: Details 
wanneer zelf 
graven (dan semi-
professionele 
gebruiker) 

W: Eigen perceel 
of verblijfslocatie 

- V: Geen toegang 
tot brongegevens 

W: Veiligheid: 
zie provinciale 
risicoatlas 

-

Onderwijs Vrager Ligging, soort 
leiding/kabel 

- Veiligheid 
- Ruimt. 
Ordening 

W: Globaal 
(strook) 

W: Landelijke, 
regionale of 
lokale 
voorbeeldsituati
es

- V: Geen toegang 
tot brongegevens 

W: Samenstellen 
onderwijspakket 

-

Pers (media) Vrager Ligging - Veiligheid 
- Ruimt. 
Ordening 

W: Globaal 
(strook) 

W: Landelijk, 
regionaal of 
lokaal  

- V: Geen toegang 
tot brongegevens 

W:
aanspreekpunt / 
loket 

-
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2 . 3 . 1 . V O O R W A A R D E N  B E S C H I K B A A R S T E L L I N G  

Onder welke voorwaarden kunnen gegevens ter beschikking gesteld worden 
via een ”centrale” registratie? Deze vraag lokte veel reacties uit. Uit de 
interviews kwam vaak naar voren dat niet iedereen alle geregistreerde 
gegevens vrij mag inzien. Weinig organisaties staan echter afwijzend 
tegenover een of andere vorm van centrale registratie. Vrijwel iedereen stelt 
vervolgens wel voorwaarden aan de beschikbaarstelling. Zo hoeft niet elke 
burger zondermeer toegang te hebben tot alle informatie. Dus één of andere 
vorm van toegangsregeling is noodzakelijk. Er wordt een aantal typen 
gebruikers onderscheiden: 

- rampenbestrijding (brandweer, politie,112) (unaniem) 
- grondroerders, (unaniem) 
- ruimtelijke planners (hiervoor is minder animo) 
- burgers (hiervoor is minder animo) 

Voor welke oplossing van toegang ook gekozen wordt, een belangrijk 
onderdeel vormt het toezicht op of de handhaving van het gekozen model. 
Beveiliging van informatie speelt in de uiteindelijke oplossing een belangrijke 
rol.

Bijna alle leidingeigenaren, zeker de vervoerders van gevaarlijke stoffen, 
beheren afzonderlijke databases met onder meer de ligging van hun kabels en 
leidingen in het horizontale vlak, of hebben de intentie deze databases op te 
zetten. De diepteligging is niet altijd bekend. 

De meeste leidingeigenaren zijn aangesloten bij een KLIC en leveren bij een 
voor- of graafmelding nu informatie aan de melder. De informatie wordt veelal 
aangepast op de vraag. Vaak worden kaarten verstrekt, in sommige gevallen 
wordt de melder benaderd en de ligging van leiding buiten uitgezet. 

In vrijwel alle gevallen wordt nu de informatie verschaft met het nodige 
voorbehoud betreffende de exacte ligging en dient een graver (melder) door 
middel van onderzoek de feitelijke ligging van de leiding vast te stellen. 

Leidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen zijn vrijwel overal — min 
of meer — beschermd door middel van “zakelijk recht”, dat wil zeggen de 
graver moet toestemming vragen aan de leidingeigenaar om in een strook 
rondom de leiding te mogen graven (grond roeren). Dit systeem komt er op 
neer dat de leidingeigenaar bij het verstrekken van gegevens zo veel mogelijk 
inzicht en inspraak heeft in werkzaamheden nabij zijn leiding en, als het KLIC-
systeem door een ieder goed nageleefd wordt, zo veel als redelijkerwijs 
mogelijk gedaan heeft om “third party interference” te vermijden. 

Bij het beschikbaarstellen of delen van informatie zoals bij een (centraal) 
registratiesysteem wordt in principe informatie uit handen gegeven. De 
leidingbeheerder geeft daarbij dus ook de regie over handelingen nabij de kabel 
of leiding uit handen. Bij de meeste kabel en leidingeigenaren bestaat daarbij 
de vrees dat hierdoor het gevaar voor “third party interference” toeneemt. Het 
zonder meer delen of beschikbaar stellen van informatie stuit bij de meeste 
vervoerders van gevaarlijke stoffen op ernstige voorbehouden.  
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Een enkele leidingeigenaar heeft echter vrijwel geen bezwaren bij het 
beschikbaar stellen van ligginggegevens omdat hij dit beschouwt als een 
risicobeperkende maatregel. 

Wanneer tot beschikbaarstelling van ligginggegevens wordt overgegaan 
moeten daaraan voorwaarden en waarborgen gesteld worden over het gebruik 
van informatie, de mate van openbaarheid en de mate van gedetailleerdheid.
Daarnaast zou volgens de eigenaren van leidingen voor gevaarlijke stoffen bij 
informatiedeling de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid wettelijk 
vastgelegd moeten worden en afdwingbaar zijn, waarbij als uitgangspunt geldt 
dat de ligging van kabels en leidingen nooit exact is aan te geven. 

Wat betreft de mate van openbaarheid kan gedacht worden aan het (centraal) 
ter beschikking stellen van gegevens aan geautoriseerde beroepsgroepen, zoals 

- Hulpverleningsdiensten (calamiteitenbeheersing) 
- Notarissen (juridische registratie) 
- Rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden (ruimtelijke ordening) 
- Kadaster (juridische registratie) 
- Leidingeigenaren (beheer) 
- Gravers (aannemers) 

Wat betreft de mate van gedetailleerdheid kan gedacht worden aan twee 
alternatieven, beide voor een afzonderlijk doel te gebruiken: 

- Grove aanduiding op de kaart van (risicovolle) leidingen, zonder exact 
te achterhalen ligginggegevens, maar voldoende voor regionale 
plannen- en beleidsmakers en het publiek (“public awareness”) en 
wellicht op te nemen in bestemmings- en streekplannen. 

- Gedetailleerde kaarten van (risicovolle) leidingen voor bijvoorbeeld 
hulpverleningsdiensten en notarissen. 

De te delen informatie moet beperkt blijven tot ligginggegevens in het 
horizontale vlak, en wellicht diameter, product, etc. Alle overige gegevens die 
kunnen leiden tot informatie over productie willen de leidingeigenaren uit 
concurrentieoogpunt niet delen. 

Leidingbeheerders zijn voorzichtig met het vrij beschikbaar stellen van 
informatie. De reden hiervoor is dat beschadigingen of sabotage aan kritieke 
delen van een leidingnet een grote reikwijdte kunnen hebben. De 
informatieverstrekking werkt echter twee kanten op. Wanneer er 
graafwerkzaamheden optreden in de buurt van kritieke componenten is een 
eigenaar/-beheerder van ondergrondse buisachtige infrastructuur er juist bij 
gebaat dat de informatie over de ligging van componenten zo nauwkeurig 
mogelijk is.  

Informatie wordt beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat: 
- Bekend is aan wie de informatie wordt verstrekt 
- Bekend is waarvoor de informatie wordt gebruikt 
- Er niet meer informatie wordt verstrekt dan noodzakelijk is.  

Dit betekent bijvoorbeeld dat een gemeente toegang zou kunnen krijgen tot 
bestanden waarin de ligging van leidingen in de gemeente zijn opgenomen 
maar bijvoorbeeld geen informatie krijgt over de plaats van afsluiters.  
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De brandweer heeft bijvoorbeeld alleen toegang heeft tot de locatie van 
brandkranen maar niet tot de ligging van leidingen. Voor gravers geldt dat 
alleen informatie over ligging van leidingen en appendages wordt verstrekt op 
de plek waar gegraven moet worden.  

Omdat er verschillende partijen zijn die bepaalde informatie van 
leidingnetbeheerders en/of —eigenaren nodig hebben ligt de ambitie bij een 
geautomatiseerde autorisatie procedure. Bij afwijkingen van de procedure 
wordt door de leidingbeheerder per individueel geval bepaald welke 
informatie wordt verstrekt.  

2 . 3 . 2 . R O L  V A N  O V E R H E D E N  E N  B E T R O K K E N E N  

Op basis van de omgevingsanalyse komt naar voren dat centrale sturing 
gewenst is. Hier ligt een taak voor de overheid. Voor de vulling van het 
systeem ziet men liever een marktpartij opstaan. Als er een centrale registratie 
komt moet de overheid helder zijn over haar taakopvatting. Deze kan bestaan 
uit alleen wet- en regelgeving, uitgebreid met handhaving, maar de overheid 
kan ook de registratie ter hand nemen of meefinancieren indien een private 
partij de registratie uitvoert. 

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft nog geen besluit genomen over 
haar rolopvatting bij de registratie van Buisleidingen. Wel is duidelijk dat 
Rijkswaterstaat, als uitvoeringsorgaan, de plicht heeft haar eigen 
informatievoorziening op orde te hebben voor het in beheer zijnde gebied. Het 
betreft de kabels en leidingen die zich onder en langs de snelwegen en 
vaarwegen bevinden. Dit zijn kabels en leidingen die in eigen beheer zijn of 
van derden. 

Momenteel is er geen of nauwelijks gerichte en adequate buisleidingwetgeving 
in Nederland aanwezig. Tot op heden is de rol van de overheid daarom passief 
geweest en zijn aanleg, beheer en registratie overgelaten aan de marktpartijen. 

Voor de leidingenregistratie is als particulier initiatief de Kabels en Leidingen 
Informatie Centra (KLIC) eind jaren tachtig opgericht, onder andere naar 
aanleiding van verwerping van het wetsvoorstel (1979) betreffende verplichte 
buisleidingregistratie.  
Het KLIC is een doorgeefluik van leidinginformatie waarbij de KLIC als een 
“one call” systeem werkt, waardoor een (graaf-)melder momenteel in principe 
met één telefoontje te weten krijgt welke leidingbeheerders betrokken zijn in 
het betreffende gebied (in een kwadrant van 500 m x 500 m). Het KLIC is 
zowel voor de leidingbeheerder (informatieverstrekker) als de melder niet 
wettelijk verplicht. 

Daarnaast bestaan op het gebied van ruimtelijke ordening circulaires van 
VROM met richtlijnen voor de bebouwingsvrije zones rondom risicovolle 
leidingen. De wettelijke status hiervan is echter gering, hoewel jurisprudentie 
aantoont dat er rekening mee gehouden moet worden. 
Zoals vermeld is de rol van de overheid gering, onder andere in 
vergunningverlening, de registratie, het beheer of in de combinatie daarvan. 
Veel kabel- en leidingeigenaren vinden in het kader van de externe veiligheid 
dat de overheid hierin een veel grotere rol moet spelen dan tot nu toe het geval 
is. Met name de centrale overheid wordt hierin een taak toebedacht voor wet- 
en regelgeving.  
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Leidingeigenaren staan niet te wachten op een leidingenwet- of regelgeving 
zoals deze nu voor het Milieubeheer wordt gehanteerd, waarbij de centrale 
overheid wel een parapluwet heeft opgesteld, maar de invulling voor een groot 
deel op provinciaal niveau plaatsvindt. Het gevolg, twaalf afzonderlijke wetten 
en regelingen, wordt niet wenselijk geacht. 

Op provinciaal niveau wordt de rol van de overheid voornamelijk gezien als 
uitvoerder / vertaler van de rijksplannen in streek- en bestemmingsplannen, 
waarbij gedacht wordt aan het reserveren van buisleidingstroken en 
bebouwingsvrije zones rondom risicovolle leidingen. 

De gemeentelijke overheid wordt voornamelijk gezien als handhaver van 
reserveringen in Ruimtelijke Ordeningplannen, waaronder het handhaven van 
bebouwingsvrije zones. 

Leidingbeheerders onderscheiden drie duidelijke rollen voor de overheid: 
1 het vaststellen van een wettelijk kader en de juridische aspecten 

die hierbij komen kijken;  
2 het opzetten van het technische systeem inclusief financiering; 
3 de handhaving van gemaakte afspraken. 

De centrale overheid zou zich vooral moeten bezighouden met het opzetten 
van een wettelijk kader waarin de informatieverstrekking over de ligging van 
kabel, leidingen en appendages is geregeld. Het betreft hier vooral normen. De 
inhoudelijke invulling hoort bij de leidingbeheerders thuis. Ook zal de 
centrale overheid de spil moeten zijn in de organisatie van de 
informatieoverdracht. Dit betekent dat de centrale overheid een trekkersrol 
heeft op het vlak van: 

- verplichte registratie van kabels en leidingen; 
- verplichte informatie verstrekking (onder bepaalde voorwaarden); 
- juridisch kader voor onder welke voorwaarde informatie wordt 

verstrekt (autorisatieprocedures); 
- juridisch kader voor aansprakelijkheid bij verkeerde 

informatieoverdracht;  
- organisatorische begeleiding van de uniforme opzet van 

registratiesystemen en de koppeling tussen deze systemen.  

Met het laatste punt wordt bedoeld dat de overheid moet zorgen dat niet 
iedere leidingbeheerder een eigen invulling geeft aan de opzet van 
registratiesystemen, maar dat de overheid voorziet in standaards en 
uitwisselingsformaten.  

De provinciale en/of lokale overheid zou zich primair moeten richten op de 
handhaving van de kaders die door de centrale overheid zijn vastgesteld. Voor 
de lokale overheid is, als grondeigenaar, een duidelijke rol voorzien in het 
bewaken van de ordening en ruimte in de ondergrond. De coördinatieplicht 
van de gemeenten moet sterker worden ingevuld met betrekking tot uitgifte 
van tracés, vergunningen en het beheer van de ondergrond. Een goede 
registratie van de ligging van kabels en leidingen is een voorwaarde om deze 
rol optimaal te kunnen vervullen.  
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Nauwkeurigheid

<  10 cm
50%

10 - 50 cm
25%

varieert
21%

n.v.t. 
4%

De rol van leidingeigenaren en/of beheerders richt zich primair op: 
- het registreren van eigen leidingen en appendages; 
- zorgen voor de actualiteit van gegevens; 
- informatieverstrekking aan derden (onder bepaalde voorwaarden). 

Een knelpunt wordt voorzien bij de registratie van kabels. Omdat een aantal 
kabelbedrijven failliet is, is er geen registratie meer van deze kabels. 
Leidingbeheerders stellen voor dat de gemeente mogelijk een adoptie-eigenaar 
van deze zwerfkabels zou kunnen zijn.  

2 . 3 . 3 . W E T T E L I J K E  E N  J U R I D I S C H E  A S P E C T E N  

Aansprakelijkheid bij beschadiging is een regelmatig terugkerend onderwerp 
van gesprek. Binnen de kabels en leidingenwereld kent dit onderwerp geen 
eenduidige oplossing. Sommigen ervaren een vorm van rechtsongelijkheid bij 
de rechten en plichten die gelden voor enerzijds de telecom-sector versus de 
“rest”. In de telecomwet van 1998 is de telecomsector een aantal rechten en 
plichten gegeven die andere sectoren niet hebben. Dit wordt buiten de 
telecomsector als oneerlijk ervaren. Met name de gedoogplicht zonder 
vergunningen is hierbij een doorn in het oog. 

J UI ST HEI D  V AN  I NF ORM AT I E  

Bestaande leidingen zijn vaak puntsgewijs ingemeten met een interval van 
tientallen, soms honderden of zelfs duizenden meters van elkaar. Onder 
andere hierdoor is nooit een honderd procent betrouwbare registratie te 
verkrijgen. Tot op heden wordt de meeste informatie verstrekt onder 
voorbehoud van exacte ligging en met een onderzoeksplicht.  

Daarnaast varieert de absolute nauwkeurigheid waarmee wordt ingemeten. 
Een indruk van de uiteenlopende nauwkeurigheden wordt gegeven in 
onderstaande grafiek.  

Bij de leidingeigenaren ontstaat, door de variërende nauwkeurigheid, het 
nodige voorbehoud voor het delen van informatie. Deze situatie kan worden 
verbeterd door een en ander wettelijk te regelen.  
Vaak wordt vermeld dat een procedure zoals KLIC wettelijk geregeld en 
gehandhaafd moet worden, waarbij verplichtingen aan beide zijden vastgelegd 
moeten zijn (registratie versus meldingen). Er wordt gesproken van wettelijke 
regeling van buisleidingenregistratie, gelijktijdig met een wettelijke regeling 
van grondroeringen. Geregeld zal moeten worden wie de juridische eigenaar 
wordt van de gegevens, ofwel wie probleemhouder wordt. 
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In geval van een wettelijke regeling moet overwogen worden of overtreding 
van de wet een economisch delict is (boete) of een strafdelict (gevangenis).  
Tenslotte zal Nederlandse wetgeving hierover ingekaderd moeten worden in 
de Europese wetgeving. 

Wettelijke en juridische aspecten bij registratie en informatieoverdracht zijn: 
- registratieplicht 
- eigendom van informatie (auteursrecht) 
- actualiteit van informatie 
- aansprakelijkheid bij verkeerde informatie overdracht? 
- aansprakelijk wanneer de informatie juist is maar de praktijk door 

omstandigheden afwijkt van de geregistreerde informatie  
- autorisatie: welke informatie wordt aan wie verstrekt uit eerste maar 

ook uit tweede hand? 

Misschien helpt het een vergelijking te maken met situaties, zoals 
aansprakelijkheid bij de registratie uitgegeven door de Dienst der Hydrografie. 

2 . 3 . 4 . T E C H N I S C H E  A S P E C T E N  K O P P E L B A A R H E I D  

Op dit moment is de informatie over kabels en leidingen verspreid aanwezig 
bij de beheerders/eigenaren. Voor een totaaloverzicht moet al die informatie 
gekoppeld worden. Alles in één database stoppen is geen optie; de database 
wordt veel te groot en omvangrijk. Alleen de omvang van de hoeveelheid 
gegevens dwingt de oplossing te zoeken in een gedistribueerde, decentrale 
omgeving. Met internettechnologie is dat ook technisch uitvoerbaar, inclusief 
adequate beveiliging. 
Momenteel hebben leidingeigenaren veelal omzetting van analoge naar digitale 
gegevens gemaakt, of men is nog in het stadium deze te maken.  

Voorbeeld: Dienst der Hydrografie 
De situatie in de hydrografische wereld is vergelijkbaar met de situatie bij 
kabels en leidingen. In Nederland is de Dienst der Hydrografie 
verantwoordelijk voor het vervaardigen van navigatiekaarten voor de 
zeevaart. In internationaal verband is een systeem ontwikkeld voor de 
totstandbrenging, de bijhouding en de certificatie van de kaarten. De 
navigatiekaarten worden in twee versies vervaardigd. Bij de gecertificeerde 
versie ligt de verantwoordelijkheid bij de schipper om de kaart bij te houden 
op basis van Berichten aan de Scheepvaart die de Dienst der Hydrografie 
uitbrengt. De Dienst der Hydrografie draagt de verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van deze kaarten en is ook aansprakelijk bij onjuistheden. Van deze 
kaart is ook een digitale versie beschikbaar, waarbij ook een model is 
ontwikkeld voor de dagelijkse mutaties. 
Daarnaast is er een niet-gecertificeerd kaart. Op basis van deze kaart kunnen 
derden producten vervaardigen waarvoor de Dienst der Hydrografie geen 
verantwoordelijkheid draagt. Aan dit product zijn minder kosten verbonden 
en de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik. Dit is ook 
gerechtvaardigd omdat er een gecertificeerd alternatief is. 
Naar analogie van de hydrografische wereld is een alternatief denkbaar voor 
Kabels en Leidingen. 
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Er wordt geen echte standaard gebruikt, hoewel sommige systemen vaker 
gebruikt worden dan andere. Deze vertaalslag heeft in sommige gevallen 
uiteindelijk vele miljoenen gekost.  

Niet geïnventariseerd is de koppelbaarheid tussen de verschillende systemen. 
Daarbij kan worden opgemerkt dat de ervaring leert dat daarbij niet de grootste 
problemen te verwachten zijn. Een digitaal-digitaal conversie is vele malen 
eenvoudiger dan een analoog-digitaal conversie. 

Ook wordt vaak opgemerkt dat er geen onevenwichtige kosten gepaard mogen 
gaan bij een centrale registratie. Daarmee wordt bedoeld dat bij een opgelegde 
registratie het ene bedrijf nauwelijks kosten hoeft te maken en het andere 
bedrijf hoge kosten (dit geldt natuurlijk niet als er sprake is van achterstallig 
onderhoud). Het valt te overwegen om een protocol op te stellen van een 
gewenste registratievorm en — in geval van een op te leggen registratie — te 
inventariseren wat dit globaal gaat kosten. 

Zoals uit de inleiding blijkt betreft het in ieder geval enkele miljoenen 
kilometers kabels en leidingen. Één centrale database vergt daardoor, 
afhankelijk van de gedetailleerdheid de nodige technische inspanningen.  

Het koppelen van de diverse bestanden brengt onherroepelijk conversieslagen 
met zich mee, met impliciet het verloren gaan van gegevens of het onjuist 
weergeven van gegevens. Daarnaast gaat het om een levend bestand, dat 
onderhouden moet worden. 
Technische aspecten van een centrale en/of decentrale registratie omvatten 
vooral het automatiseringsvraagstuk. Iedere partij die informatie verstrekt of 
ontvangt zal een systeem moeten hebben dat al dan niet via een koppeling met 
de systemen van de overige partijen kan communiceren. 
Automatiseringsaspecten treden op bij iedere transmissie van informatie. 

Dit betekent dat zowel de eigenaar van informatie als de ontvanger van 
informatie na moet denken over de informatieoverdracht binnen de eigen 
organisatie. Essentieel is ook de overdracht tussen de eigenaar van informatie 
en de ontvanger van informatie. In de praktijk betekent dit dat er een uniforme 
opbouw van informatieopslag en overdracht nodig zal zijn.  
Hier ligt een belangrijke rol voor de centrale overheid die als centrale partij het 
hele speelveld kan overzien en kaders op kan stellen. 

BESCHIKBAARHEID

CAD - GIS
52%

n.v.t.
12%

Analoog
15%

Digitaal - 
scan
21%
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2 . 3 . 5 . K O S T E N  E N  F I N A N C I E R I N G  

Welke oplossing er ook komt, de extra kosten moeten minimaal zijn of 
moeten centraal worden opgebracht. Dat betekent dat zoveel mogelijk moet 
worden aangesloten op reeds bestaande systemen of standaarden. Belangrijke 
vaststelling bij de omgevingsanalyse is dat veel eigenaren/beheerders hun 
gegevens digitaal beschikbaar hebben. 
Technisch is het tegenwoordig goed mogelijk om verschillende systemen aan 
elkaar te knopen. De komst van het internet heeft technologie beschikbaar 
gemaakt die het koppelen van verschillende systemen eenvoudiger maakt. 

Afhankelijk van de wijze van registratie kan dit betekenen dat het eigen 
systeem overbodig wordt, of er moet een inspanning geleverd worden voor 
conversie. Zoals in de vorige paragraaf vermeldt mag een opgelegde registratie 
niet leiden tot concurrentievervalsing bij bedrijven en moeten de kosten 
beperkt blijven. 

Tenslotte moet een registratiesysteem eenvoudig hanteerbaar zijn en geen 
administratieve rompslomp betekenen. 

In welke mate de leidingeigenaren de kosten als een knelpunt ervaren is 
afhankelijk van de toegevoegde waarde van de centrale registratie: het 
voorkomen van schade door derden en ruimtelijke inkadering in RO plannen. 

Het opzetten van een geautomatiseerd informatienetwerk voor kabel- en 
leidinginfrastructuur zal een flinke financiële inspanning vragen. Wanneer 
zo’n systeem echter draait zullen de kosten voor informatieoverdracht 
minimaal zijn. De huidige kosten voor de afhandeling van een KLIC-melding 
door een beheerder liggen in de orde van 20 tot 60 euro. De verwachting is dat 
de jaarlijkse kosten van informatieverstrekking zullen toenemen omdat de 
druk op de ondergrond toeneemt en omdat leidinginfrastructuur veroudert 
waardoor er meer graafwerkzaamheden nodig zullen zijn. Een analyse zal 
moeten uitwijzen of de kosten en baten van een geautomatiseerd 
informatienetwerk opwegen tegen de kosten en baten van het niet veranderen 
van de huidige situatie. In deze kosten-baten analyse moet ook het effect van 
minder schade en meer veiligheid worden meegewogen.  

Topografische ondergrond 
Een bijzonder onderdeel van de financiering betreft de topografische 
ondergrond van bestanden. Veel beheerders hebben veel geld gestoken in de 
topografische ondergrond en willen niet dat deze via het kanaal van de 
centrale registratie beschikbaar komt voor een breed publiek dat niet heeft 
betaald aan de topografische informatie. Dit is een serieus punt. Een mogelijke 
oplossing is de gegevens van Kabels en Leidingen zonder topografische 
ondergrond beschikbaar te stellen en de centrale registratie te laten zorgen 
voor de topografische ondergrond. De oplossing ligt hierbij dus in een 
“lagenmodel”, waarbij de datalaag met informatie over de ligging van Kabels 
en Leidingen door de beheerder wordt aangeleverd en de topografische 
ondergrond door bijvoorbeeld de Topografische Dienst of de GBKN. 
Leidingeigenaren zien op zich wel het voordeel van buisleidingregistratie in, 
maar zien gelijktijdig onder andere een financieel knelpunt. Ten eerste hebben 
de eigen systemen veelal veel geld gekost, en ten tweede worden vaak 
topografische (commerciële) ondergronden toegepast. 
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Om een indruk te krijgen van de mogelijke kosten is gekeken naar bestaande 
registraties op dit gebied. De huidige (zeer beperkte) registratie bij het KLIC 
bijvoorbeeld kost circa 2 miljoen Euro per jaar. Dit is voor de gehele 
bedrijfsvoering, inclusief afhandeling van verzoeken. De kosten die de kabel- 
en leidingeigenaren maken om gegevens te leveren zijn hier niet bij 
inbegrepen. 
Voor het opzetten van de technische infrastructuur is de raming circa 20 
miljoen Euro eenmalig, verspreid over 3 jaar. Daarnaast bedragen de jaarlijkse 
instandhoudingkosten enkele miljoenen Euro’s. De toegenomen 
dienstverlening zal leiden tot een uitbreiding van het KLIC en de daarmee 
gepaarde kosten worden eveneens geraamd op enkele miljoenen Euro’s per 
jaar. 

2 . 3 . 6 . W A T  G E B E U R T  E R  A L S  W E  N I E T S  D O E N ?  

De leidingbeheerders zijn van mening dat niets doen door de overheid of een 
krachtige private partij geen optie is. Een eigenaar van gasdistributieleidingen 
en midden- en laagspanningkabels merkte op dat niets doen levensgevaarlijk 
is. Naast veiligheid spelen ook aspecten als leveringscontinuïteit, ruimte voor 
de toekomst, toename van graafschades, toename van overlast een belangrijke 
rol.
Als de centrale overheid zich niet bemoeit met het opzetten van een landelijk 
registratie- en informatienetwerk zullen de leidingbeheerders een eigen 
invulling geven aan de registratie en gegevensverstrekking van hun 
eigendommen.  

Een aantal citaten uit de interviews illustreren de ongewenstheid van de 
situatie waarin niets gebeurt: 

- Goede ervaringen met het KLIC, maar er ontstaan overal lokale 
initiatieven, hetgeen ongewenst is  

- Per gemeente en zelfs stadsdelen worden er nieuwe 
registratiesystemen ontwikkeld. Op talloze plekken wordt het wiel 
opnieuw uitgevonden. 

- Een centrale oplossing heeft de voorkeur en is voordeliger 
- Gemiste kans m.b.t. verbeteringen in het proces van planologische 

ontwikkelingen 
- Het zal een tijdrovende bezigheid blijven om informatie boven water 

te krijgen 
- Leidingeigenaren raken geïrriteerd door de vele aanvragen 
- Een ramp 
- Rechtszaken zoals van KPN (mantelbuizen Haarlemmermeer) 
- Dan blijft het een zooitje 

Wat gebeurt er als we niets doen

Veiligheid 
neemt af

14%

Versplin-
tering

7%

Gemiste 
kans
17%

Ruimte-
gebrek

21%

Kostenver-
hoging
20%

Chaos / 
ramp
21%
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3. SCENARIO’S

3 . 1 . I N L E I D I N G  

De opdracht van het project is de mogelijkheden voor registratie van 
buisleidingen vast te stellen. Uit de omgevingsanalyse is gebleken dat er 
voldoende draagvlak is om te komen tot één centrale registratie. Ook is het 
duidelijk wat via een centrale registratie “zichtbaar” zou moeten zijn. Er is 
geen consensus over de vraag wie welke informatie zou mogen zien. Op basis 
van deze bevindingen is besloten het aantal scenario’s tot 2 te beperken en op 
het meest wenselijke scenario een aantal alternatieven uit te werken. 

Het eerste scenario is nietsdoen door de overheid of een krachtige private 
partij. Dit is een ongewenst scenario. Voor de volledigheid wordt het echter 
wel genoemd. 

Het tweede scenario is het gewenste eindbeeld, waarin via het internet een 
kaart geraadpleegd kan worden, waarna de gebruiker de gewenste informatie 
kan aanvinken. Afhankelijk van het soort gebruiker krijgt deze bepaalde 
informatie te zien met een bepaalde nauwkeurigheid of niet te zien. 
Voorwaarde hiervoor is dat alle informatie “virtueel” wordt samengebracht. 
Uit de omgevingsanalyse is gebleken dat de mate van digitalisering bij de 
beheerders dusdanig is dat dit technisch mogelijk is. 

De varianten op dit scenario worden bepaald door de manier waarop ze tot 
stand komen. In variant 1 neemt de overheid het initiatief in handen en zorgt 
voor wet- en regelgeving, organisatie en financiën. Op deze wijze kan binnen 
circa 3 jaar een “centrale” registratie tot stand gebracht worden. 
In variant 2 wordt de totstandbrenging overgelaten aan de markt, waarbij de 
overheid alleen voor wet- en regelgeving zorgt. De organisatie en financiën 
worden overgelaten aan de markt. Naar verwachting zal het eindbeeld na 10 tot 
15 jaar bereikt worden. 

In variant 3 zorgt de overheid voor een beperkte realisatie van het eindbeeld en 
vult de markt vervolgens de rest in. De invulling van het eindbeeld wordt in 
eerste instantie beperkt tot een aantal categorieën gebruikers die de overheid 
belangrijk vindt en de informatie die zij nodig hebben, zoals gegevens voor de 
risicoatlas of informatie voor de brandweer.  

3 . 2 . D E  2  T O E K O M S T B E E L D E N  

Één van de onderzoeksvragen was: “Wat gebeurt er als we niets doen.” Het 
antwoord op deze vraag was regelmatig in de trant van “een ramp”, “wachten 
op de grote klapper”, of “vastlopen van plannen”. Gelijktijdig bleek uit de 
beantwoording van de vraag over “de te voorziene knelpunten” welk ideaal 
men in het algemeen voor ogen had, namelijk een meer geregeld en 
daadwerkelijk ingevuld ondergronds kabel- en leidingenbeleid, waar een 
centrale registratie deel van uitmaakt. 
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Voorgaande twee visies waren voor de commissie aanleiding om twee 
scenario’s uit te werken, die in feite op neerkomen op een realistisch 
“rampscenario” en een even realistisch “ ideaalscenario”. 

3 . 2 . 1 . I E D E R  V O O R  Z I C H  

SC HI LDE RI NG TO E KO M STBEE LD “IE DER VO OR ZI C H”  

“Het is 2010 en het is nog steeds een chaos in de ondergrond. Het is een “ieder 
voor zich” situatie geworden. Er zijn wel regels, maar door gebrek aan toezicht 
en lange procedures is het vertrouwen in deze regels afgenomen.  

De eerste meter van de ondergrond ligt vooral in de steden vol met kabels en 
leidingen. Doordat alles kriskras door elkaar aangelegd werd, was de 
beschikbare ruimte snel opgesoupeerd. Een deel van deze leidingen is leeg en 
een aantal kabels wordt niet gebruikt. Al vanaf de aanleg wachtend op een 
functie, maar door fusies en overnames door de nieuwe eigenaren inmiddels 
“vergeten”. Leidingbeheerders houden ieder voor zich een registratie bij van de 
ligging van hun leidingen. Deze registraties zijn inmiddels allemaal 
geautomatiseerd, maar niet uniform. Ieder bedrijf heeft haar eigen systeem en 
standaard ontwikkeld. Dit maakt het verzamelen en uitwisselen niet 
eenvoudig, maar ook het lezen van de leidingkaarten voor een graver blijft 
gecompliceerd. De kans op schade bij werkzaamheden in de ondergrond is 
groot geworden en daardoor treden leveringsproblemen steeds vaker en steeds 
langer op. Tegelijkertijd is reparatie steeds moeilijker geworden omdat 
leidingen deels onbereikbaar zijn geworden.  

Door het gebrek aan ruimte in de eerste meter van de ondergrond moeten 
leidingen bij aanleg steeds dieper gelegd worden. In ons “natte” land een 
kostbare aangelegenheid, waarvan de kosten uiteraard eens terugbetaald 
moeten worden door de consumenten. Steeds vaker moeten complexere 
kruisingen bedacht worden om infrastructuur van derden te passeren. 
Werken in de ondergrond is daardoor duur geworden ten opzichte van 2003. 
Om toch bij leidingen te komen wordt andere infrastructuur - tijdelijk- 
omgelegd of in ieder geval gehinderd.  

Wanneer een leiding door derden beschadigd raakt, volgt een hoge claim, 
waarin vaak gevolgschades zoals uitval door dataverlies of productverlies bij 
bedrijven en consumenten in de claim verwerkt is. Door deze hoge 
schadeclaims en doordat verzekeringsmaatschappijen graafschade niet meer 
willen verzekeren. Door langdurige juridische geschillen raken steeds meer 
graafbedrijven in de problemen en worden schades aan infrastructuur van 
derden vaak provisorisch zelf in het veld gerepareerd of letterlijk bedekt onder 
de aarde. Tegen de tijd dat problemen zich gaan manifesteren is de veroorzaker 
van de schade niet meer te achterhalen en is het gevolg vaak veel groter 
geworden. Hierdoor komen gasdistributieleidingen, die meestal toch al hoger 
liggen dan de waterleidingen en dus vaker beschadigd worden, steeds vaker in 
een slecht daglicht te staan door explosies als gevolg van langzaam 
opbouwende gasopeenhoping. Er wordt in het land gewacht op letterlijk een 
“grote klapper”. Men is er van overtuigd dat deze binnenkort ergens optreedt 
en inmiddels proberen betrokkenen ieder voor zich elke aansprakelijkheid van 
zich af te schuiven door onwezenlijke clausules en eisen op te stellen.  
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De technologie voor boortechnieken en nodig saneringstechnieken is daardoor 
goed ontwikkeld. Dat moet ook wel, want saneren op meer dan 3 meter diepte 
op traditionele wijze is vrijwel niet meer mogelijk door alle kabels en leidingen 
in de bodem. De leidingen die in de laatste jaren zijn aangelegd zijn traceerbaar 
gemaakt met magneetstrips, die zich bij detectie terugmelden.  
Doordat schades door graafwerkzaamheden niet meer gedekt worden, is de 
apparatuur voor het detecteren van kabels en leidingen goed ontwikkeld.” 

Kernontwikkelingen voor dit scenario: 
- “ieder voor zich” mentaliteit. 
- claimcultuur, de schuld leggen bij de zwakste schakel. 
- verzekeringsmaatschappijen zien graafschades niet meer als een 

onvoorzien risico en willen graafschades niet meer verzekeren 
- overheid speelt nauwelijks een rol, zeker geen coördinerende 
- geen uniform registratiebeleid 
- chaos in de ondergrond blijft; de eerste meter in de steden of langs 

wegen is vol 
- leidingen moeten door ruimtegebrek steeds dieper aangelegd worden 
- kosten voor aanleg, reparatie en saneren van kabels en leidingen 

nemen fors toe 
- door slechte ondergrondse ordening geen ontwikkelingen voor 

ondergrondse logistieke systemen 
- technologie voor vindbaarheid en saneringstechnieken sterk 

ontwikkelt. 

TO ELI CHTI NG  UIT  DE  O MG EVI NG SA NA LY SE  

Het hiervoor geschilderde scenario “ieder voor zich” of “laissez faire” is 
ongewenst en ook enigszins gechargeerd opgetekend. Het is echter een scenario 
dat kan optreden en waarvan de voortekenen zich inmiddels, gebaseerd op de 
omgevingsanalyse, beginnen te manifesteren: graafschades zijn steeds minder 
verzekerbaar, openbare grondbeheerders geven aan dat ze steeds minder de regie 
in handen hebben, in veel verstedelijkte gebieden is de ruimte voor aanleg gering 
geworden en door liberalisering en commercialisering is er minder communicatie 
en onderling overleg. Belangen van derden, zoals bereikbaarheid van kabels en 
leidingen in geval van een calamiteit/reparatie of überhaupt een veilige 
ongestoorde ligging speelt een steeds kleinere rol bij aanleg van nieuwe 
infrastructuur of woon- en werklocaties.  

3 . 2 . 2 . G E C O Ö R D I N E E R D  3 D  

SC HI LDE RI NG TO E KO M STBEE LD  “GE CO ÖRD INEE RD 3D ”  

“In 2010 kunnen we met recht spreken over ondergrondse ruimtelijke 
ordening voor kabels en leidingen. Het aantal kabels en leidingen in de 
ondergrond is licht toegenomen ten opzichte van 2003. Echter, van een wirwar 
van kabel- en leidingenaanleg in de ondergrond is geen sprake meer. De 
gemeenten hebben hun rol als regisseur van de ondergrond goed opgepakt. 
Oude rommel en lege mantelbuizen worden waar mogelijk bij weg-, riool-, of 
leidingwerkzaamheden verwijderd. De gemeenten hanteren een strak 
coördinatiebeleid en hebben bepaalde voorzieningen getroffen voor de ligging 
van kabels en leidingen.  

In sterk verstedelijkte gebieden en stadsuitbreidingen worden namelijk kabel- 
en leidingenkokers aangelegd, waarin meerdere kabels en leidingen kunnen 
liggen. Ook afvaltransport vindt ondergronds plaats via deze kokers.  
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Door deze kokers zijn de kabels en leidingen goed beschermd, goed 
toegankelijk en eenvoudig te inspecteren.  

Bij aanleg van kabels en leidingen, maar ook bij reparaties, hoeft de straat niet 
of nauwelijks meer open en risico op persoonlijk letsel is er nauwelijks meer.  
Gelijktijdig zijn in de minder verstedelijkte gebieden en woonkernen ook 
voorzieningen getroffen door de plaats van kabels- en leidingen te reserveren. 
In driedimensionale bestemmingsplannen zijn stroken grond met de 
bestemming “kabel- en leidingenstrook” opgenomen, waarbij ook nog eens 
rondom de “gevaarlijke leidingen” bebouwingsvrije zones zijn aangegeven.  

Ook de ligging van kabels en leidingen in deze leidingstroken is vastgelegd. 
Hiervan kan alleen worden afgeweken onder bijzondere omstandigheden en 
met gemeentelijke toestemming. Alle kabel- en leidingeigenaren registreren de 
ligging van hun kabels en leidingen in RD-coördinaten. Bij aanleg worden de 
RD-coördinaten via GPS ingemeten. Een centrale en geautomatiseerde 
voorziening geeft toegang tot de databases van kabel- en leidingeigenaren. 
Gebruikers van de ondergrond kunnen met een bepaalde autorisatie via deze 
centrale voorziening toegang krijgen tot gegevens over de ligging van kabels en 
leidingen. De ligging van kabels en leidingen is vastgelegd door de registratie 
en door de driedimensionale bestemmingsplannen. Omdat er nog steeds 
sprake is van een historisch bestand van kabels en leidingen, waarvan de 
geregistreerde ligging niet altijd overeenkomt met de werkelijke ligging is er 
tevens een wettelijke onderzoeksplicht bij werkzaamheden in de ondergrond. 
In 2003 werden nog handmatig proefsleuven gegraven. In 2010 is inmiddels 
betrouwbare en betaalbare leidingdetectie apparatuur beschikbaar. In het 
incidentele geval dat graafschade aan kabels of leidingen optreedt, is wet- en 
regelgeving met betrekking tot aansprakelijkheid helder geformuleerd.” 

Kernontwikkelingen voor dit scenario: 
- gemeente beheerder van de ondergrond 
- coördinatie van de werkzaamheden 
- 3D-bestemmingsplannen met bestemmingen “kabel- en 

leidingenstrook” 
- voorzieningen voor de ligging van kabels en leidingen 
- centrale en beveiligde toegang tot ligginggegevens van kabels en 

leidingen voor grondgebruikers 
- leidingdetectie apparatuur beschikbaar 
- heldere wet- en regelgeving met betrekking tot aansprakelijkheden bij 

graafschade door centrale overheid geformuleerd 

TO ELI CHTI NG  UIT  DE  O MG EVI NG SA NA LY SE  

Het hiervoor geschilderde scenario “gecoördineerd 3D” is evenals het scenario 
“ieder voor zich” enigszins gechargeerd opgetekend. Ook dit is echter een 
scenario dat kan optreden, maar is voor een groot deel afhankelijk van de rol van 
de overheid. Uit de omgevingsanalyse blijkt dat veel betrokkenen een grotere rol 
van de overheid wensen dan nu het geval is, niet alleen op het gebied van 
registratie en handhaving (zoals het wettelijk verplicht maken van een soort 
graafmelding met plichten en rechten voor graver en kabel- of leidingbeheerder), 
maar ook op het gebied van ruimtelijke ordening en veiligheidsbeleid voor 
ondergronds kabel —en leidingentransport. 
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3 . 3 . W A T  Z I J N  D E  K N E L P U N T E N ?  

Bij de uitwerking van de scenario’s is al opgemerkt dat deze volgens de 
commissie even reëel zijn, toch wordt de één uiterst ongewenst geacht en de 
ander zeer gewenst. En hoewel het ene scenario “ieder voor zich” ongewenst 
is, blijken er toch voortekenen te zijn die aangeven dat deze richting ingeslagen 
wordt. Er blijken dus knelpunten aanwezig te zijn die het algemeen gewenste 
scenario “gecoördineerd 3D” in de weg staan. Welke zijn dat (volgens de 
omgevingsanalyse)? 

Omdat één en ander al vermeld is in hoofdstuk 3 volgt hier een resumé van de 
voorziene knelpunten voor centrale leidingenregistratie. 
R OL  OVE R HEI D  

Omdat er momenteel geen gestructureerd en ingevuld beleid is ten aanzien 
van ondergrondse buisleidingen zijn overheden en overheidsinstanties 
afwachtend in hun acties op dit gebied. De huidige en toekomstige 
taakverdeling zijn niet duidelijk omschreven. 

W ET -  E N R EGE LGE VI NG  

Er is nauwelijks ondersteunende wet- en regelgeving op dit gebied aanwezig. 
Buisleidingregistratie wordt eigenlijk volledig aan de markt overgelaten. 
Bestaande regelingen zijn niet ondersteund door sanctionerende maatregelen. 

F I N A N C I Ë N  

Het opzetten van een dergelijk gewenst registratiesysteem vergt 
ontwikkelings- en investeringskosten, die waarschijnlijk te groot zijn voor de 
marktpartijen. Daarnaast zullen door aanpassing van de uitwisselingsstandaard 
ook bij infrabeheerders aanpassingen uitgevoerd moeten worden. Éénmaal 
ontwikkeld en opgezet, zullen de kosten voornamelijk beheerskosten vormen.  

J UR I D I SC H ( AA N S P R A K E L I J K H E I D )  

Met het oog op aansprakelijkheid moeten gedegen afspraken gemaakt worden 
over de juistheid van de aangeleverde informatie. Bronbeheerders zullen 
rechten en plichten hebben.  

RI SI CO ’ S  E N MI SBR UI K

Door het verstrekken van informatie is er tevens kans op misbruik daarvan. Bij 
de ontwikkeling van het systeem dient dit beveiligd te worden door 
bijvoorbeeld een geautoriseerde en gewaarborgde toegangsregeling tot 
bepaalde detailniveaus te creëren. 

TO PG RAFI SC HE O ND ERG RO ND  

De ligging van kabels en leidingen moet gekoppeld worden aan een 
topografische ondergrond, in de vorm van kaarten of luchtfoto’s. 
Topografische ondergronden worden aangeboden door commerciële en niet 
commerciële partijen. In de ontwikkeling van het registratiesysteem zal 
aandacht besteed moeten worden aan de voorwaarden waaronder de 
topografische ondergronden in het systeem zullen worden gebruikt. 
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3 . 4 . W A T  K A N  E R  O P  H E T  G E B I E D  V A N  R E G I S T R A T I E ?  

3 . 4 . 1 . T E C H N I S C H E  O P L O S S I N G  V O O R  R E G I S T R A T I E  

Op technisch (ICT) gebied is de laatste jaren veel mogelijk geworden. 
Belangrijke ontwikkelingen voor de Kabels en Leidingenmarkt zijn: 

- de ontwikkeling van grote databases voor het opslaan van gegevens. 
Hiermee is het mogelijk grote hoeveelheden data gestructureerd op te 
slaan en snel weer terug te vinden; 

- gebruikersvriendelijke grafische informatiesystemen (bijvoorbeeld 
GIS) om via kaarten informatie op te vragen, te tonen en te analyseren; 

- netwerken en internet. Een steeds fijner verknoopt netwerk van 
computers maakt uitwisseling en toegang tot verspreid aanwezige 
informatie mogelijk. In combinatie met gestructureerde opslag is een 
manier van werken geïntroduceerd die vroeger niet denkbaar was. 
Daardoor kunnen gegevens die in het analoge tijdperk alleen lokaal 
beschikbaar waren nu landelijk worden geraadpleegd en gemuteerd. 

Naast deze stormachtige ontwikkelingen van de afgelopen jaren is er ook een 
aantal algemene ICT trends voor de komende jaren.  
De algemene ICT trends zijn [3]  

- toenemende miniaturisering 
- toenemende digitalisering 
- convergentie van platformen 
- verdergaande gebruiksvriendelijkheid

Deze 4 algemene ICT trends hebben ook betekenis voor de centraal 
toegankelijke registratie. Zo maakt het internet oplossingen mogelijk die 
enkele jaren geleden nog niet denkbaar waren. 
De algemene trends nalopend zijn de volgende waarnemingen te doen: 

- Miniaturisering leidt tot kleine apparaten die buiten bij aanleg of 
onderhoud gebruikt kunnen worden. Waar vroeger een zwaar systeem 
met netwerk verbinding noodzakelijk was, kan nu volstaan worden 
met een apparaat dat in de hand gehouden kan worden en dat 
draadloos in verbinding staat met een centraal gegevenspakhuis. 

- Digitalisering heeft in de K&L sector geleid tot het beschikbaar hebben 
van digitaal kaartmateriaal met daarin aangegeven de ligging van 
kabels en leidingen. Veel organisaties hebben hun papieren kaarten 
inmiddels digitaal beschikbaar. De meeste analoog-digitaal conversies 
zijn inmiddels klaar of worden de komende jaren afgerond. Tevens 
zijn digitale ondergronden beschikbaar in de vorm van topografische 
kaarten, luchtfoto’s en satellietbeelden. 

- Convergentie van platformen heeft ertoe geleid dat gegevens 
makkelijker onderling uitwisselbaar zijn tussen verschillende 
computersystemen. Aangemaakt op het ene systeem is informatie te 
gebruiken op een ander systeem. 

- Gebruiksvriendelijkheid leidt tot een toenemend gebruiksgemak van 
systemen. Systemen die voorheen alleen door specialisten bediend 
konden worden, zijn in toenemende mate voor een groter publiek 
toegankelijk 
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Heel kort zijn de consequenties van de algemene ICT trends geplaatst in het 
perspectief van Kabels en Leidingen. Samengevat: de algemene ICT 
ontwikkelingen hebben het de laatste jaren mogelijk gemaakt tot een 
“centrale” registratie te komen. 

3 . 4 . 2 . A R C H I T E C T U U R  

Er wordt veel gesproken over een centrale registratie van Kabels en Leidingen 
informatie. De stand van de techniek maakt dit in feite tot een virtuele centrale 
registratie. 

De gebruikers krijgen toegang via een centraal punt op internet en vervolgens 
wordt de feitelijke informatie “on-line” opgehaald bij de relevante 
infrabeheerder(s). De infrabeheerders bepalen wie toegang wordt verleend en 
blijven ook verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie. 

3 . 4 . 3 . I N S P I R A T I E  V O O R B E E L D E N  V A N  H U I D I G E  
C E N T R A L E  R E G I S T R A T I E S  

Het idee van een landelijke, centrale registratie van Kabels en Leidingen is niet 
nieuw of uniek. Een zoektocht op internet heeft een groot aantal voorbeelden 
opgeleverd van registraties om ons heen. Een paar voorbeelden worden 
gegeven om een indruk te krijgen wat de mogelijke invulling kan zijn van een 
“centrale” landelijke registratie. 
Ten eerste een voorbeeld uit Zwitserland. De stad Lyss heeft allerlei 
ruimtelijke gegevens ontsloten via het internet. Ook informatie over 
bijvoorbeeld gasleidingen. In onderstaand plaatje wordt een indruk verkregen 
van de getoonde informatie.  

Cat 1. 
Gebruiker

Cat 2. 
Gebruiker

Cat n. 
Gebruiker

Centrale 
registratie

Infra beheerder A

Infra beheerder B 

Infra beheerder C

Cat 1. 
Gebruiker

Cat 2. 
Gebruiker

Cat n. 
Gebruiker

Centrale 
registratie

Infra beheerder A

Infra beheerder B 

Infra beheerder C
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http://www.geoswiss-seeland.ch/lyss/karte/index.htm 

In dit voorbeeld wordt tevens getoond hoe kan worden omgegaan met het 
getrapt tonen van informatie. In onderstaan beeldscherm wordt informatie 
gevraagd over de ligging van gas-siphons. Op het moment dat een willekeurige 
gebruiker deze informatie opvraagt wordt hem een gebruikersnaam en 
password gevraagd.  
Kennelijk is deze informatie niet voor iedereen bestemd en mogen alleen 
geautoriseerde gebruikers deze informatie zien. 

Alle getoonde informatie komt in dit voorbeeld uit een actueel bestand, dat 
permanent geactualiseerd wordt. 
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Een ander voorbeeld, dichter bij huis is de risicokaart van de provincie 
Friesland. Door het selecteren van een gemeente wordt de informatie getoond. 
Eén van de getoonde risicobronnen is in dit geval de gasbuisleiding. Iedereen 
kan deze informatie inzien, er is geen onderscheid naar gebruikers en van 
sommige informatie is alleen de zone getoond waarin deze zich bevindt. In 
onderstaand figuur bevindt de gasbuisleiding zich bijvoorbeeld ergens in de 
gemarkeerde strook. Daarnaast is deze informatie “bevroren”. Dat wil zeggen 
er is een moment vastgesteld waarop deze informatie is ingewonnen en 
eigenlijk alleen op dat moment (in dit voorbeeld 9 oktober 2002) is de 
informatie actueel. De informatie wordt vervolgens na een bepaalde periode 
geactualiseerd. 

http://www.fryslan.nl/risicokaart2/startrisicokaart.htm 

Beide voorbeelden zijn op dit moment operationeel. De noodzakelijke 
techniek is “van de plank” beschikbaar. Er zijn wel verschillen tussen beide 
voorbeelden. Zo biedt het Zwitserse voorbeeld veel meer detailinformatie dan 
het Friese voorbeeld. De actualiteit van het Zwitserse voorbeeld is ook beter 
dan van het Friese voorbeeld. Daar staat tegenover dat de 
gebruikersvriendelijkheid van het Friese voorbeeld groter is. Het is meer voor 
een algemeen publiek ontwikkeld. 

3 . 5 . H O E  K O M E N  W E  T O T  G E C O Ö R D I N E E R D E  
R E G I S T R A T I E ?  

I NL EI DI NG  

Een centrale registratie komt er niet vanzelf. Het directe belang voor partijen 
biedt op dit moment onvoldoende basis om tot een efficiënte, autonome 
aanpak te komen. Er is een partij nodig die de positie heeft om als trekker op te 
treden. Daarnaast is het belangrijk dat er adequate wet- en regelgeving komt 
voor de registratie van kabels en leidingen. Alleen de overheid is in de positie 
om wetten op te stellen. De overheid is ook in de positie om als aanjager in dit 
proces te opereren en kan een aantal zaken al dan niet oppakken.  
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Op basis van de verschillende invulling aan de verantwoordelijkheid van de 
overheid is op het gewenste eindbeeld drie varianten uitgewerkt. Het 
belangrijkste verschil zit in het tempo van realisatie van de gewenste 
eindsituatie en de financiering daarvan. 

V ARI ANT E N 

Op basis van de omgevingsanalyse is uitgegaan van het ideaalbeeld dat 
geschetst is in paragraaf 3.2.2. Er is sprake van een goed gecoördineerd 
ondergronds beleid, inclusief een centrale registratie. De registratie van kabels 
en leidingen van dit ideaalbeeld is uitgewerkt in 3.5.1 t/m 3.5.3. Rol van de 
overheid is een belangrijke variabele factor in de drie varianten. Direct daar uit 
volgend is de financiering van de varianten.  

Een gemeenschappelijk punt in de varianten vormen de knelpunten die niet 
door de markt kunnen worden opgelost, zoals de wet- en regelgeving en de 
topografisch ondergrond. 

3 . 5 . 1 . A L L E S  D O E N  O N D E R  R E G I E  E N  V E R A N T W O O R -
D E L I J K H E I D  V A N  D E  O V E R H E I D  

In dit scenario kiest de overheid voor een integrale realisatie van de registratie 
van kabels en leidingen. Er is adequate wet- en regelgeving gerealiseerd en op 
basis daarvan kan de registratie geïmplementeerd worden. Tevens wordt de 
registratie gefinancierd door de overheid. Uitgangspunt hierbij is (dat is 
immers de wettelijke basis) dat de eigenaren van kabels en leidingen gegevens 
ter beschikking stellen aan de centrale registratie, zodat de overheid niet 
geconfronteerd wordt met inwinningskosten. Het is niet aannemelijk dat de 
overheid de registratie fysiek zelf ter hand neemt. Het inschakelen van 
marktpartijen of reeds actieve instituten is voor de hand liggend. Hierbij voert 
de overheid de regie over de werkzaamheden maar voert ze niet zelf uit. Er zijn 
verschillende partijen die in staat zijn de werkzaamheden uit te voeren. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan het KLIC als uitvoeringsorganisatie of het RIVM, 
dat op dit moment de risicoatlas realiseert voor VROM. 
Ook op termijn (na circa 3 jaar) blijven de beheerkosten voor rekening van de 
overheid.  

In onderstaande figuur worden de geraamde kosten tegen de tijd uitgezet (voor 
een korte toelichting op de kosten wordt verwezen naar paragraaf 4.5.4). 

Variant 1 - Overheidsinitiatief
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V OO RD ELE N  

Door het initiatief volledig bij de overheid te leggen is het mogelijk snel een 
start te maken bij de realisatie. Alle partijen hoeven niet op basis van 
vrijwilligheid tot een oplossing te komen en een financiële drempel wordt 
weggenomen. In een periode van 3 jaar kan een landelijke registratie 
gerealiseerd worden.  

N A D E L E N  

Alle initiële- en beheerkosten liggen bij de overheid (Vanuit het perspectief 
van de kabel- en leidingeigenaren is dit overigens een voordeel…). Een deel 
van de kabel- en leidingeigenaren ziet de overheid echter niet als de meest 
aangewezen partij voor realisatie van registratie en heeft meer vertrouwen in 
een privaat initiatief. 

3 . 5 . 2 . V O O R A L  R A N D V O O R W A A R D E N  S C H E P P E N  M A A R  
A A N  D E  M A R K T  O V E R L A T E N   

Het tweede scenario geeft een bescheiden positie aan de overheid. Alleen de 
noodzakelijke basisvoorwaarden worden gecreëerd. Dat betekent adequate 
wet- en regelgeving om de partij die namens de kabel- en leidingeigenaren een 
registratie gaat opzetten van een wettelijke grondslag te voorzien, zodat de 
registratie ook werkelijk van de grond komt. Daarnaast worden algemene 
voorzieningen gesteund, zoals het een gemeenschappelijke topografische 
ondergrond. 

In onderstaande figuur worden de geraamde kosten tegen de tijd uitgezet (voor 
een korte toelichting op de kosten wordt verwezen naar 3.5.4). 

V OO RD ELE N  

Een belangrijk voordeel van dit scenario is de grote betrokkenheid van de 
markt. Omdat het initiatief uit de markt moet komen is de kans groot dat de 
oplossing ook door de markt gedragen wordt. 

N A D E L E N  

De realisatie van de registratie is waarschijnlijk een langdurige zaak. Een 
complete registratie is naar verwachting pas na 15 jaar gerealiseerd.  

Variant 2 - Marktinitiatief
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3 . 5 . 3 . A L L E E N  V O O R  E I G E N  B E D R I J F S V O E R I N G  V A N  D E  
O V E R H E I D ,  O P  T E R M I J N  U I T  T E  B R E I D E N  M E T  
M A R K T P A R T I J E N  

Het derde scenario is een combinatie van de twee voorafgaande. De voordelen 
van beide scenario’s zijn gecombineerd, waarbij de nadelen zoveel mogelijk 
zijn uitgesloten. In het kort komt het hier op neer dat de overheid een beperkte 
landsdekkende registratie opzet. In het systeem komt alleen de informatie die 
de overheid op basis van haar primaire taak nodig heeft, zoals bij calamiteiten. 
Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande wet- en regelgeving 
(zoals de wet milieubeheer) en waar nodig wordt aanvullende wet- en 
regelgeving geïnitieerd. Ook de kosten worden gezamenlijk gedeeld. Een 
landsdekkende basisinformatie kan in circa 3 jaar gerealiseerd worden. Kort 
daarna kan aanvullende informatie en gebruiksgroepen voorzien worden. Ook 
in deze variant worden bestaande partijen betrokken bij de realisatie; ook in dit 
geval kan weer gedacht worden aan het KLIC of RIVM. 

In onderstaande figuur worden de geraamde kosten tegen de tijd uitgezet. 
Voor een korte toelichting op de kosten wordt verwezen naar paragraaf 3.5.4. 

V OO RD ELE N  

Maximale samenwerking tussen overheid en kabel- en leidingeigenaren. 
Gedeelde kosten tussen overheid en kabel- en leidingeigenaren 

N A D E L E N  

Om de registratie te realiseren moet een groot aantal partijen om tafel. Dit 
heeft een risico van vertraging in zich. 

3 . 5 . 4 . K O S T E N  E N  T I J D S P A D  

Er is een eerste, ruwe schatting gemaakt van de kosten om tot een centrale 
registratie te komen. Uitgaande van een overwegend goede, digitale registratie 
bij de eigenaren van kabels en leidingen worden de initiële kosten geraamd op 
20 miljoen euro over 3 jaar (dus circa 7 miljoen euro per jaar). De beheerkosten 
bedragen daarna 2 à 3 miljoen euro per jaar. 
Deze ruwe schatting moet in een andere financieel-economische analyse 
verder uitgewerkt en geverifieerd worden. 

De projectgroep heeft tevens een schatting gemaakt van de doorlooptijd.  

Variant 3 - Gezamenlijk initiatief
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In onderstaande figuur staan de kosten tegen de tijd aangegeven voor de drie 
hiervoor uitgewerkte varianten. 

Hieruit blijkt dat varianten 1 en 3 relatief snel tot een resultaat leiden. Bij 
variant 3 moet niet snel op een bruikbaar resultaat gerekend worden. 

Voortgang centrale registratie 
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4. CONCLUSIES EN 
AANBEVELINGEN

4 . 1 . I N L E I D I N G  

Op basis van de omgevingsanalyse is een beeld geschetst van de bestaande 
registraties van kabels en leidingen bij eigenaren, beheerders, 
brancheorganisaties en andere betrokkenen. Uit deze omgevingsanalyse is een 
representatief beeld verkregen van de situatie in de sector. Dit beeld is 
teruggekoppeld en geverifieerd. Vervolgens is een ideaalscenario met drie 
implementatievarianten uitgewerkt naast autonoom “nulscenario” 
(nietsdoen). Ook deze scenario’s zijn teruggekoppeld met de sector. De sector 
herkent dit beeld en steunt de aangegeven oplossingsrichtingen. Dit geheel 
heeft geleid tot een aantal conclusies en aanbevelingen die in dit hoofdstuk 
geformuleerd zijn. 

4 . 2 . C O N C L U S I E S  

1 De wil om tot een “centrale” registratie te komen is er; 
2 De technische hobbels voor een “centrale” registratie kunnen 

genomen worden; 
3 Flankerende wetgeving is noodzakelijk om levering te garanderen 

(naar voorbeeld van VROM); 
4 Er dienen standaarden voor uitwisseling van gegevens vastgesteld 

te worden; 
5 Er dient een toegangsregeling gedefinieerd te worden met o.m. 

definities voor verschillende categorieën gebruikers; 
6 De aansprakelijkheid voor het aanleveren van juiste gegevens is 

juridisch niet goed geregeld; 
7 De GBKN (of een kaart met vergelijkbare nauwkeurigheid) wordt 

als topografische ondergrond gebruikt; 
8 De kosten en baten, zowel in maatschappelijke als technische zin, 

van decentrale registratie met centrale toegang, moeten beter in 
beeld gebracht worden; 

9 Gecoördineerde registratie heeft de meeste kans van slagen indien 
de overheid een beperkte landsdekkende registratie opzet, waarna 
de marktpartijen/gebruikers vervolgens aanvullende gegevens 
aanleveren. 

4 . 3 . A A N B E V E L I N G E N  

Welke vervolgstappen kunnen er op korte termijn gezet worden? 

1 Beleidsmatige keuze voor één bewindspersoon voor kabels en 
leidingen; 

2 Maatregelen om levering van gegevens te garanderen (wetgeving); 
3 Vaststellen groepen en profiel van gebruikers; 
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4 Uitzoeken welke oplossingen er zijn voor een goede regeling van de 
aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het aanleveren van 
onjuiste gegevens; 

5 Zoek uit wat de kosten zijn en hoe de business-case eruit ziet van 
‘’variant 3”: Gecoördineerde registratie doordat de overheid een 
beperkte landsdekkende registratie opzet, waarna de 
marktpartijen/gebruikers vervolgens aanvullende gegevens 
aanleveren; 

6 Met één of meer bestaande partijen werken aan een 
implementatieplan; 

7 Betrek andere experts bij het vervolg, bijvoorbeeld op het gebied 
van veiligheid, bestuurskunde en op juridisch gebied; 

8 Ontwikkel standaarden voor uitwisseling. 
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BIJLAGE 1 

V R A G E N L I J S T  I N T E R V I E W S  

Algemeen 
Naam organisatie: 

Datum: 

Aanwezig bij gesprek: 

Contactgegevens (telefoon, e-mail): 

Soort organisatie (aanbieder, gebruiker, eigenaar, beheerder, 
brancheorganisatie): 
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1. Aard van de informatie (meerdere keuzes mogelijk) 
� kabels 
� leidingen 
� anders, nl:………………………. 

2. Hoofdgebruiksdoel van het net (meerdere keuzes mogelijk) 
� transportnet 
� distributienet 
� aansluitnet 

3. Beschikbaarheid van informatie 
� analoog (indien u binnenkort een analoog-digitaal conversie gaat uitvoeren, 
wat is de ambitie, gebruikt u daarvoor standaards en zo ja, welke?) 
� digitaal (gescand) 
� digitaal (CAD, GIS of database, en welke standaards heeft u daarbij gebruikt?) 

4. Wat registreert u (bijvoorbeeld locatie, materiaal, diameter, 
getransporteerde stof, etc.) 

5. Met welke nauwkeurigheid wordt geregistreerd 

6. Wordt de informatie in RD coördinaten opgeslagen 
� ja 
� nee 

7. Hoe betrouwbaarheid is de informatie (exactheid, up-to-date, compleetheid, 
wijze van inwinnen) 

8. Omvang van de registratie (dekking) 
� landelijk 
� provinciaal 
� regionaal 
� stedelijk 

9. Welke informatie wilt u beschikbaar stellen en onder welke voorwaarden 
wilt u deze informatie beschikbaar stellen. 

10. Is er een functionaris die met de registratie belast is. 
� ja 
� nee 



4 7

11. Is er een procedure om informatie af te handelen (zowel wat betreft 
registratie als aanvragen voor informatie, bijvoorbeeld KLIC) 
� ja wat betreft registratie 
� nee wat betreft registratie 
� ja wat betreft aanvragen 
� nee wat betreft aanvragen 

12. Welke knelpunten ziet u bij het delen van informatie 
- financieel 
- organisatorisch 
- wettelijk 
- juridisch 
- politiek 
- vertrouwelijkheid 
- overig 

13. Welke bijdrage wilt u leveren bij het vervolgtraject  
� actief 
� passief 

14. Welke ambities heeft u voor de komend jaren op het gebied van 
registratie en informatie delen en ter beschikking stellen. 

15. Welke wettelijke kaders spelen voor u een rol en hoe ervaart u die? 

16. Welke rol ziet u voor de overheid 
- lokale overheid 
- provinciale overheid 
- landelijke overheid 

17. Wat gebeurt er als we niets doen 

Dank voor uw medewerking. 
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