Common ground voor ondergrondse infra
Groepsinterviews per branche
In september 2018 worden de betrokkenen van Common ground voor ondergrondse infra uitgenodigd voor een
groepsinterview per branche. Voor vier groepen deelnemers wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd.
Hiermee willen we de zaken waar per branche tegenaan wordt gelopen boven water krijgen. Er kan vrijelijk met
elkaar over de opgaven worden gesproken en de resultaten nemen we mee in Common ground.
Data
• 4 september 2018, 14.00-17.00 uur met aansluitend borrel, voor aannemers en ingenieursbureaus
• 11 september 2018, 9.00-12.00 uur met aansluitend lunch, voor gemeenten
• 12 september 2018, 9.00-12.00 uur met aansluitend lunch, voor grote opdrachtgevers
• 18 september 2018, 9.00-12.00 uur met aansluitend lunch, voor netbeheerders

Achtergrond
De deelnemers gaan met elkaar in gesprek en delen hun ervaringen rondom
de thema’s die er zijn benoemd. Per groepje komen twee onderwerpen aan
de orde en is er uitgebreid tijd om dit onderwerp uit te diepen en op zoek te
gaan naar gezamenlijke inzichten. Tijdens de plenaire terugkoppeling kan
iedereen nog aanvullingen geven op de thema’s.
Om te helpen de discussies richting te geven, zijn er vragen voorbereid, zie
bijlage 1.

Het programma
• Inloop, koffie
• Opening, update Common ground en uitleg over de bijeenkomst door Gijsbert Schuur
• Eerste ronde: de deelnemers gaan in subgroepen over een themadeel in gesprek aan de hand van de vragen
die bij het thema zijn benoemd. Hiervoor is een half uur beschikbaar en aansluitend 15 minuten om met
elkaar een samenvatting te maken op een flipover.
• Pauze: Koffie/thee iets lekkers.
• Tweede ronde: hetzelfde verhaal, maar nu met een ander onderwerp. Een half uur in gesprek en zoveel
mogelijk informatie delen met elkaar, daarna terugkoppeling op een flipover.
• Terugkoppeling: De groepen vertellen plenair wat zij hebben opgehaald, de anderen geven feedback en vullen
aan op de flipovers.
• Afsluiting en lunch of borrel.
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Bijlage 1: Vragen bij de groepsinterviews
Ruimtelijke ordening
• Wat zijn de drie grootste ordeningsopgaves/-vraagstukken binnen uw branche? Wie heeft de
regie, hoe zorgen we dat het past (moeten gasleidingen nu wel of niet weg?) en hoe voorkomen
we faalkosten?
• Welke stappen moeten gezet worden om deze vraagstukken/opgaves het hoofd te bieden door
1) uw branche, en 2) door andere branches? Welke oplossingen zien we voor ons en wie moet
hiervoor in actie komen?
Financiën
• Welke knelpunten ervaart u met de huidige financieringsstructuur voor aanleg en beheer van
K&L? Hoe zijn de kosten en baten momenteel tussen partijen verdeeld? Welke rol speelt het
beheer van kapitaalgoederen?
• Hoe komen we tot een financieringsstructuur van ‘ieder voor zich’ naar ‘één voor allen’? Niet
alleen voor jouw organisatie, maar voor de BV Nederland in zijn algemeen? Hoe kunnen
maatschappelijke kosten en baten in het systeem voor aanleg en beheer worden
geïntegreerd?
Governance
• Wat zijn de drie grootste knelpunten in de huidige governance voor de aanleg en het beheer van
ondergrondse infra? Wie neemt op dit moment besluiten en hoe vindt onderlinge afstemming
plaats? Zijn de taken en verantwoordelijkheden op de juiste plaatsen belegd?
• Welke aanpassingen zijn nodig om de governancestructuur toekomstproef te maken (noem er
minimaal drie)? Moet er één partij verantwoordelijk worden voor de beslissingen in de
ondergrondse infra en welke is dat dan? Hoe kan de onderlinge samenwerking worden
verbeterd? Zijn er aanpassingen in de wet- en regelgeving noodzakelijk?

Techniek
• Welke technische innovaties zijn nodig om de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden?
Denk hierbij aan onderwerpen als energietransitie en de renovatie en vervangingsopgave.
• Waarom worden technische innovaties niet altijd (breed) toegepast en hoe zorgen we ervoor dat
dit wel gebeurt? Heeft dit te maken met de traditionele aanpak en rolverdeling?
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