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Het waarom

Voor u ligt een handzaam boekje waarin is beschreven op welke wijze een samenwerking 
tussen overheden en bedrijven met ondergrondse infrastructuur (in de vorm van kabels en leidingen) 

aangegaan kan worden. 
 

Het is niet de bedoeling om een dwingende methode voor te schrijven, maar 
om inzichtelijk te maken dat gezamenlijk afstemmen van vervangingsprojecten van K&L (Kabels 

en Leidingen) en herstructurering van openbaar gebied functioneler met en op elkaar kan worden 
afgestemd. 

 
Dit boekje is geschreven voor alle kabel- en leidingeigenaren en gemeentes die op reguliere basis 
werkzaamheden verrichten die elkaar in topografische zin overlappen. Deze partijen moeten de 

intrinsieke wens hebben om werkzaamheden zowel op lange als op korte termijn met elkaar af te 
stemmen en om zoveel mogelijk gezamenlijk uit te voeren. 
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InleIdIng

In Nederland zijn er meerdere voorbeelden te vinden waarbij partijen de planningen met elkaar delen. 
Hierdoor wordt voorkomen dat de openbare ruimte meerdere malen binnen een bepaalde periode 

wordt opengebroken omdat elke partij een eigen planning hanteert. Maar dit is niet overal het geval. 
Van oudsher is het solowerken ingebed in de werkwijze van veel partijen en de onnodige kosten 

worden gecalculeerd in de budgetten. 
 

Dit boekje bevat een handvat om binnen een gemeente, of een op andere wijze bestuurd gebied, een 
samenwerking aan te gaan voor het vervangen van infrastructuur van kabels en leidingen. Hiermee 
worden maatschappelijke kosten gereduceerd, wordt op een eenduidige wijze richting de burger 

gecommuniceerd en wordt overlast voor burgers zoveel mogelijk beperkt. 
 

Het gemeenschappelijk doel om samen te werken kan alleen worden gehaald als de partijen op een 
maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze willen opereren. Door samen te werken en af te 
stemmen investeringen flexibel in de tijd uit te zetten kunnen kosten en overlast worden beperkt.

van dit document
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Stap 1
De eerste stap richt zich op het creëren van 
een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten 
met bijbehorende randvoorwaarden. Het 
volgen van deze uitgangspunten levert een 
aantal voordelen op:
 
•	 Lange termijn plannen om ondergrondse 

infrastructuur te vervangen (als 
bovengrondse infrastructuur wordt 
vernieuwd of aangepast) worden met elkaar 
afgestemd. 

•	 Positiever beeld bij klant en burger.
•	 Eenduidige communicatie richting burgers 

en ondernemers.
•	 Beperken van overlast voor weggebruikers 

door minder straatopbrekingen.
•	 Beperken van bereikbaarheidsproblemen.
•	 Beperken van kwaliteitsverlies 

van verhardingen door minder 
straatopbrekingen.

•	 Behalen van financiële voordelen in de 
voorbereiding en uitvoering door projecten 
in combinatie uit te voeren (bv aanvragen 
vergunningen).

•	 Reduceren van doorlooptijden van de 
voorbereiding en uitvoering van projecten.

Om deze voordelen te behalen, zijn er een 
aantal randvoorwaarden waar de partijen zich 
bewust van moeten zijn: 

•	 Beleidsdoelen kunnen door het stellen van 
prioriteiten in het gedrang komen. 

•	 Verandering in politieke samenstelling in 
gemeentes mogen geen invloed hebben op 
bovenstaande doelen en uitgangspunten.  

•	 Partijen moeten flexibel omgaan met 
investeringen en deze niet vastpinnen op 
één kalenderjaar.  

•	 Het vervangen van ondergrondse 
infrastructuur kan binnen redelijke termijn 
worden vervroegd of verlaat om zoveel 
mogelijk werk te combineren. 

•	 Er moet een werk- en zienswijze worden 
gecreëerd waarbinnen het vertrouwen 
tussen de partijen groot en onbetwistbaar 
is. 

•	 De wijze van afstemmen en samenwerken 
zal op bestuurlijk niveau worden vastgelegd 
en binnen de betrokken partijen worden 
geborgd. 

•	 De partijen streven naar een effectieve 
overlegstructuur. 

•	 Een externe partij/persoon moet worden 
aangesteld om het plan in de de 
beginperiode te implementeren.

Randvoorwaarden
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Stap 2
Voordat er samengewerkt kan worden moet 
elke partij een aantal zaken duidelijk krijgen. 
Elektra-, gas- en waterbedrijven en gemeentes 
moeten bepalen welke (ondergrondse en/
of bovengrondse) infrastructuur zij willen 
saneren binnen nu en de komende tien jaar. 
Zij stellen een investeringsprogramma op en 
bepalen een bandbreedte  waarbinnen een 
vervangingsproject uitgevoerd kan worden.   

Ook zullen de partijen duidelijk moeten 
maken wanneer zij welke kabels en/of 
leidingen willen saneren. Dit is onder andere 
afhankelijk van het jaarlijks budget. Omdat er 
mogelijkerwijs geschoven moet worden met 
de werkzaamheden om deze gezamenlijk uit 
te voeren, is het belangrijk dat hier rekening 
mee wordt gehouden met het inplannen van de 
projecten. Anders gezegd: het is goed om een 
deel van het budget hiervoor te reserveren. 

Om ervoor te zorgen dat de plannen ook voor 
de andere partijen duidelijk zijn, is het belangrijk 
deze visueel weer te geven. Er is hiervoor een 
software-applicatie beschikbaar, zoals Spatial 
Workshop. In deze software moeten alle kabels 
en leidingen worden weergegeven. Ook moet 
worden aangegeven wanneer de saneringen 
plaatsvinden. Het is belangrijk dat dit zo exact 
mogelijk gebeurt, zodat er zoveel mogelijk 

samengewerkt kan worden. 

In stap 3 worden de  projecten geografisch 
en in tijd geprojecteerd. Vervolgens kunnen 
projecten uiteindelijk afgestemd worden.

Individuele voorbereiding
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Stap 3
Regisseur 
In de voorgaande stappen waren de betrokken 
partijen zelf verantwoordelijk. Vervolgens 
worden de plannen samengevoegd door 
een onafhankelijke persoon, die door de 
samenwerkende partijen wordt betaald. Deze 
persoon krijgt de rol van regisseur. 

Afstemmen van plannen  
•	 Meerjarenprogramma’s voor projecten van 

de gemeente en K&L-eigenaren worden 
jaarlijks ingediend bij de regisseur. Om een 
goed vertrekpunt te hebben moeten alle 
partijen inzichtelijk maken welke plannen er 
binnen nu en tien jaar zijn. 

•	 Gedurende de verdere looptijd worden 
plannen jaarlijks aangevuld. 

•	 Nieuwe plannen van de gemeente 
worden eenmaal per jaar digitaal aan de 
partijen aangeboden om binnen deze 
plannen overlapping in de ruimtelijke zin te 
achterhalen. 

•	 Nieuwe plannen van de K&L-eigenaren 
worden eenmaal per jaar digitaal aan de 
regisseur aangeboden om binnen deze 
plannen overlapping in de ruimtelijke zin te 
achterhalen.   

Openbaar gebied, waar(in) na afstemming 
conform de samenwerking is gewerkt, mag 

gedurende 5 jaar niet opnieuw worden 
opengebroken voor regulier onderhoud en 
vervangingswerkzaamheden, uitgezonderd 
klantgerelateerde activiteiten. 
 
Niveaus
Er zijn 3 verschillende niveaus waarop plannen 
met elkaar kunnen worden afgestemd: 
 
•	 Meerjaren afstemming van 5 tot 10 jaar 

vooruit, waarbij alle partijen streven naar 
een gezamenlijk gedragen periode waarin 
de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

•	 Jaarlijkse afstemming, waarbij eenmaal 
per jaar de definitieve projecten worden 
vastgesteld.  

•	 Projectafstemming, waarbij voorafgaand 
aan de werkzaamheden nadere 
afspraken worden gemaakt over planning, 
uitvoeringswijze en verrekening/verdeling 
van de kosten. 

 
Meerjarenplannen worden in goed 
overleg geclusterd en vastgepind op een 
uitvoeringsjaar. Vastgepinde plannen vormen 
de input voor stap 4.

Gezamenlijke voorbereiding
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Stap 4
De regisseur speelt in deze stap weer een 
belangrijke rol om de samenwerking  in goede 
banen te leiden. Deze regisseur moet de 
belangen van alle partijen met elkaar verenigen. 
 
Vervolgens kunnen de volgende activiteiten 
worden ontplooid: 
•	 Werkzaamheden van alle partijen worden 

gezamenlijk aanbesteed, of afgestemd met 
aannemers met een raamcontract. 

•	 Gezamenlijke communicatie naar burgers 
en ondernemers wordt opgezet.  

•	 Verkeersplannen worden in samenwerking 
met de gemeente opgesteld. 

Kostenverdeling  
De kosten waarop bespaard wordt verschillen 
per regio, deelnemer en werkzaamheden. 
Kabel- en leidingeigenaren hebben vaak 
ramcontracten, specifieke afspraken en 
kwaliteitseisen met aannemers afgesproken. 
De regisseur kan in de opstartfase een 
werkwijze en kostenverdeling realiseren, die 
voor elke partij werkbaar is.  
In principe moet voor de K&L-eigenaren een 
besparing van 3 tot 4 % mogelijk zijn op 
reguliere saneringen. Deze percentages gelden 
voor de samenwerking tussen eigenaren van 
gas- en waterleidingen. Wanneer meer partijen 
samenwerken kan de besparing oplopen.

Proces kort samengevat  
Beslissers van de partijen dragen bij aan een 
meerjarenplanning. 
•	 De regisseur zorgt voor afstemming en 

samenhang binnen de meerjarenplanning  
•	 Als er raakvlakken met de plannen voor de 

openbare ruimte zijn, voert de beheerder 
van de openbare ruimte de regie.  

•	 Als er geen raakvlakken met de openbare 
ruimte zijn, voeren de K&L-eigenaren alleen 
of samen het werk uit. 

•	 Werkzaamheden worden gezamenlijk 
opgepakt, waarbij een eenduidige 
communicatie naar de omgeving ontstaat. 

•	 De openbare ruimte gaat gedurende 5 jaar 
niet meer open voor werkzaamheden. 

 

Operationele afstemming
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voorbeeldcaSe
Om een indicatie te geven van het financiële 
voordeel van werken in de combi, wordt 
in dit hoofdstuk een case uitgewerkt. De 
uitgangspunten in deze case zijn als volgt:
•	 Eigenaren van gas- en waterleidingen 

saneren samen
•	 Er wordt gesaneerd over een lengte van 

500 meter
•	 De getallen in de tabellen zijn gebaseerd op 

informatie verkregen bij Oasen

Tabel 1 laat zien wat de graafkosten zijn 
per partij en in totaal als er in solo wordt 
gewerkt. Tabel 2 laat dit zien voor de kosten 
van straatwerk. Uit de tabellen blijkt dat deze 
kosten (vrijwel) gelijk zijn voor beide partijen, dit 
komt doordat de leidingen op bijna dezelfde 
diepte liggen.

Om in de combi te saneren, moet de sleuf 
die wordt gegraven breder worden (zie tabel 
3). Dit leidt tot meer kosten, welke met een 
verdeelsleutel worden verdeeld onder de 
deelnemende partijen. Deze verdeelsleutel 
kan worden aangepast door de partijen in het 
samenwerkingsverband. Omdat er voor de 
waterleiding dieper moet worden gegraven, 
zijn de kosten voor deze partij hoger. De 
graafkosten zijn voor beide partijen hoger 
wanneer er in de combi wordt gesaneerd. 
Dit geldt echter niet voor de kosten voor 
straatwerk (zie tabel 4). Hiervoor zijn de kosten 
in de combi 16,7% lager dan wanneer er in 
solo wordt gewerkt.

Praktijkvoorbeeld
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Uit tabel 5 blijkt dat er in totaal 3,7% wordt 
bespaard wanneer de eigenaren van gas- 
en waterleidingen saneren samen. Als deze 
partijen jaarlijks 250 kilometer leiding in 
de combi saneren, komt dit neer op een 
gezamenlijke besparing van €300.000,-.

Als meer partijen samenwerken loopt 
de besparing op. De graafkosten zijn in 
dit voorbeeld vrij hoog, omdat gas- en 
waterleidingen diep in de grond liggen. Als 
bijvoorbeeld de eigenaar van elektriciteitskabels 
ook meedoet in de combi, worden vrijwel 
dezelfde kosten verdeeld over meer partijen. 
Dit leidt tot lagere graafkosten. Ook leidt dit tot 
lagere kosten voor straatwerk: bij meer partijen 
die deelnemen in de combi hoeft de straat niet 
veel breder open, maar de kosten worden wel 
over meer partijen verdeeld.
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