Common ground voor
ondergrondse infra

Resultaatgerichte marsroute naar een breedgedragen
strategie voor de ondergrondse kabel- en
leidingeninfrastructuur

In september 2018 zijn betrokkenen bij Common ground voor ondergrondse infra uitgenodigd voor groepsinterviews per branche. Er zijn vier groepen gevormd, die elk een dagdeel bij elkaar zijn gekomen: 1) aannemers
en ingenieursbureaus, 2) gemeenten, 3) grote opdrachtgevers en 4) netbeheerders. De deelnemers hebben
ervaringen gedeeld en zijn met elkaar in gesprek gegaan over vier thema’s. In grote lijnen werden de volgende
vragen gesteld:
•■ RUIMTELIJKE■ORDENING■• Wat zijn de drie grootste ordeningsopgaven/-vraagstukken binnen uw branche? En wat

zou helpen?
•■ FINANCIËN■ • Welke knelpunten ervaart u met de huidige financieringsstructuur voor aanleg en beheer van

kabels en leidingen? En wat zou helpen?
• GOVERNANCE • Wat zijn de drie grootste knelpunten in de huidige governance voor de aanleg en het beheer van
ondergrondse infra? En welke aanpassingen zijn nodig om de governancestructuur toekomstproef te maken?
• TECHNIEK • Welke technische innovaties zijn nodig om de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden?
De reacties zijn samengevoegd in bijgaande overzichten, ingedeeld per thema, waaruit blijkt hoe de inzichten van
de verschillende groepen zich tot elkaar verhouden.

www.cob.nl/commonground
nederlands
kennis centrum voor ondergronds bouwen
en ondergronds ruimtegebruik

Ruimtelijke
ordening

Wat zijn de drie grootste ordeningsopgaven/-vraagstukken binnen uw branche? En wat zou helpen?
Aannemers en ingenieursbureaus
Gemeenten
Grote opdrachtgevers
Netbeheerders

Dit hoorden we soms:
• Druk: nieuwe opgaven,
nieuwe partijen.
»» Mogelijkheden/innovaties
onderzoeken, bv. hergebruik.
»» Regelgeving verbeteren.
»» Coöperaties voor gezamenlijke
aanpak, bv. per regio.
»» Stel prioriteiten: wat moet écht
de grond in?

Dit hoorden we vaker:
Onderschatting en onbekendheid

■■ Inrichting: ontwikkelaars en stedenbouwkundigen zijn onwetend op gebied van
kabels en leidingen.

»» Benader de inrichting van een gebied aan de hand van wat er al ligt.
»» Maak een agenda voor de toekomstige buitenruimte.
»» Gebied veel meer in collectiviteit ontwerpen en aanleggen.

■■ Ingenieurs lossen problemen op, waardoor ruimtelijke ordenaars en bestuurders
zich niet bewust worden van kabels en leidingen.

• Belangenspel: er zijn geen
kaders voor de verschillende
belangen. Hoe weeg je een
strategisch publiek belang af?
»» Regierol onpartijdig
invullen, platform vormen
waar de regisseur en de
‘geregisseerden’ elkaar
ontmoeten en waar
knelpunten worden
geëscaleerd.
»» Een governancestructuur
met escalatiemodel instellen,
waardoor vroeg-signalering
en het in de kiem smoren van
problemen plaatsvindt.

• Data: er is (meer) informatie
nodig over de ondergrond.
»» Onderzoek kosten en baten
van een geordende ligging.
»» Samenwerken: pas zinvol als
dit op alle niveaus plaatsvindt.
»» Commitment; afspraken
maken waar men zich ook aan
houdt.
»» Omgevingswet als kader.

• Nutsbedrijven spelen
geen open kaart over hun
beschikbare data.

• Regio’s van netbeheerder
stemmen niet overeen met de
regio’s van de grondbeheerders en andere netbeheerders.

• Telecombedrijven
ontbreken vaak nog in
samenwerkingsverbanden.

»» Handvatten geven om met de ondergrond in het licht te gaan staan.
»» Duidelijk maken dat kabels en leidingen een grote (zo niet de grootste) impact hebben
op tijd en kosten van een project.

■■ Bij ingrepen in de openbare ruimte wordt het belang van de ondergrondse infra
onderschat.

Rommelig

■■ Ad-hocoplossingen zorgen voor chaotische ondergrond.
»»
»»
»»
»»

Langetermijnvisie, 3D-bestemmingsplannen
Handboek/inspiratieboek
Speciale beheer/ordeningsorganisatie.
Te veel nadruk op leidingen: het knelpunt is breder en ook op grotere diepte.

■■ Veel werk wordt overgelaten aan opdrachtnemer, waardoor zorgvuldige inrichting
van de ondergrond lastiger wordt.

»» Bouwteam kan oplossing zijn.
»» Laat opdrachtgever zelf alle kabels en leidingen in projectgebied verleggen.

Verschil in planning

■■ Verschillen in planningshorizon.
■■ Termijnen en planning verschillen per partij.
■■ Termijnen en planning verschillen per partij.
Verschil in regie

■■ Overal andere aanpak, verschillende opvattingen.
»»
»»
»»
»»
»»

Gemeente verantwoordelijk maken voor ondergrond.
Speciale regieorganisatie.
Samenwerkingsverbanden.
Maatschappelijke opgaven benutten voor beter beheer.
3D-bestemmingsplan.

■■ Gemeenten zijn autonoom en hebben geen uniforme aanpak.
»» Harmoniseer beleid, zodat de spelregels overal gelijk zijn.

Financiën

Welke knelpunten ervaart u met de huidige
financieringsstructuur voor aanleg en beheer
van kabels en leidingen? En wat zou helpen?
Aannemers en ingenieursbureaus
Gemeenten
Grote opdrachtgevers
Netbeheerders

Dit hoorden we soms:
• Individuele aanpak,
koppelmomenten ontbreken.
»» Inspiratieboek

• Riolering: (te) weinig gekoppeld aan maatschappelijke
opgaven.
»» Neerleggen bij andere partij.

• Eventuele onevenwichtige
kostenverdeling moet vooraf
rechtgetrokken worden.

Dit hoorden we vaker:
Combineren

■■ Kijken te smal.
»» Zoeken naar opschaling.
»» Betrek verschillende baathouders om budgetten te combineren en tot gezamenlijke
oplossingen te komen.
»» Bij gemeenten kijken naar samenbrengen van verschillende onderdelen (en dus budgetten).

■■ Inzicht nodig in financiële stromen.
■■ Functies en bijbehorende budgetten combineren.
■■ Er is geen gemeenschappelijke portemonnee, niet altijd voldoende transparantie om tot
eerlijke kostenverevening te komen.

Maatschappelijk belang
• Contract: geef de aannemer
ruimte voor zijn ontwerp,
voor andere oplossingen.

• Manier van aanbesteden:
geldgedreven en niet gericht
op het maatschappelijk
belang.

■■ Laagste maatschappelijk kosten: wat zijn dat?
»» Eenduidige definitie helpt om te komen tot slimmere oplossingen.
»» Ook kijken naar hoogste maatschappelijke baten.
»» Ook kijken naar eerlijke verdeling van kosten en baten.

■■ Erop toezien dat de financiële structuur het publieke belang dient, zoeken naar publieke
baten.

■■ Ga uit van laagste maatschappelijke kosten en zorg voor hoogste maatschappelijk baten.
»» Kijk naar de levenscycluskosten, dus inclusief instandhoudingkosten.

Afwegen

■■ Hinder kapitaliseren, zodat dit meegenomen kan worden in de afwegingen.
■■ Kosten ondergrondse infra worden onvoldoende meegewogen in projecten.

Governance

Wat zijn de drie grootste knelpunten in de huidige
governance voor de aanleg en het beheer van ondergrondse infra? En welke aanpassingen zijn nodig om
de governancestructuur toekomstproef te maken?
Aannemers en ingenieursbureaus
Gemeenten
Grote opdrachtgevers
Netbeheerders

Dit hoorden we soms:
• Rol gemeente: reactief en pakt
niet de regie.
»» Bestemmingsplan voor de
ondergrond opstellen, dit
koppelen aan maatschappelijke
opgaven.

• Rol netbeheerders: gericht
op kostenefficiëntie en
leveringszekerheid vanwege
wetgeving.

Dit hoorden we vaker:
Te weinig samenwerking

■■ Netbeheerders stemmen in veel regio’s planningen met elkaar af, gemeenten doen vaak niet mee.
■■ Programmaoverleg tussen gemeenten en netbeheerders is (te) vrijblijvend.
■■ Programmaoverleg tussen gemeenten en netbeheerders is (te) vrijblijvend.
»» Samenwerken moet worden beloond, bv. financiële prikkels.

Verschil in regelingen

■■ Wet- en regelgeving: verschillende regelingen voor partijen.
»» Eén wetgeving voor alle partijen, of uniformeer de verlegregelingen.

• Handhaving van de Wion
loopt niet goed.

• Veel gemeenten kunnen
niet toezien op ligging
(capaciteitsgebrek).

■■ Iedere gemeenten hanteert zijn eigen regels c.q. verlegregelingen.
»» Landelijk geldende wet- en regelgeving met uniforme (financiële) afspraken.
»» Geen onderscheid maken tussen telecom en andere netbeheerders.

■■ Iedere grondbeheerder hanteert zijn eigen beleid en regels.
»» Meer regie van de overheid.
»» Regelgeving naar hogere schaal: minder lokale regels en meer provinciale of landelijke regels.

• Impact van maatschappelijke
opgaven op ondergrondse
infra is onbekend bij bestuurders.

Verlegregelingen schieten tekort

• Veel gemeenten kunnen niet
toezien op ligging (capaciteitsgebrek).

■■ Verlegregelingen worden steeds soberder.

■■ Verlegregelingen worden steeds soberder: netbeheerders en gemeenten wachten soms op elkaar.
■■ Uitwerking van verlegregelingen is negatief: gemeenten en netbeheerders wachten soms op elkaar.
»» Gemeenten en netbeheerders samen een landelijk geldende nadeelcompensatieovereenkomst opstellen.

Onderschatting en onbekendheid
• Gemeente kan regiefunctie
niet objectief invullen als
zij zelf netbeheerder is
(riolering).
»» Beheer assets aan professionele
netbeheerder overlaten.

■■ Stedenbouwkundigen moeten bewust zijn van de ruimte die nodig is voor ondergrondse infra.
■■ Gebrek aan regie door gebrek aan bestuurlijke ambitie en juridische handvatten bij de
gebiedsbeheerder.

»» Kabels en leidingen als een integraal onderdeel van omgevingsvisies en omgevingsplannen.
»» Belang van de ondergrondse infra moet op de bestuurlijke agenda, bestuurders moeten ondergrondse
infra gelijkwaardig aan bovengrondse infra beschouwen.

■■ Stedenbouwkundigen en ruimtelijke ordenaars maken bovengrondse plannen zonder rekening te
houden met de impact op de ondergrond; netbeheerders worden te laat in het proces betrokken.

»» Meer bestuurlijke aandacht nodig.
»» Gemeenten moeten kennis opbouwen over ondergrondse ordening in relatie tot bovengrondse planvorming.

Verschil in machtsposities

■■ Machtsmiddelen gemeente zijn beperkt.
■■ Netbeheerders hebben vaak een sterkere positie dan gemeenten.
»» Streep onder alle oude overeenkomsten.
»» Gemeenten moeten meer mogelijkheden voor regie en meer doorzettingsmacht krijgen.

■■ Telecombranche heeft meer macht en vrijheid dan gemeenten en andere netbeheerders.

Techniek

Welke technische innovaties zijn nodig om de
uitdagingen van morgen het hoofd te bieden?
Aannemers en ingenieursbureaus
Gemeenten
Grote opdrachtgevers
Netbeheerders

Dit hoorden we soms:
• Nieuwe detectie- en
inmeettechnieken, inmeten
verder automatiseren
(ICT-innovaties) en
laagdrempeliger maken.
»» Zoeken naar opschaling.
»» Betrek verschillende baathouders om budgetten te combineren en tot gezamenlijke
oplossingen te komen.
»» Bij gemeenten kijken naar
samenbrengen van onderdelen
(en dus budgetten).

• Voor innovaties zijn (meer)
technici nodig.

• Technische innovaties zijn
niet altijd dé oplossing.

Dit hoorden we vaker:
Andere materialen

■■ Toepassen van eenvoudigere materialen.
»» Inspiratieboek

■■ Innovatie van materialen en technieken, met name voor warmtenetten.
Multifunctioneel

■■ Nieuwe gasinfra multifunctioneel aanleggen.
■■ Hergebruik, multifunctioneel gebruik
»» Gebruik van het gasnet voor andere stoffen, glasvezelkabels.
»» Bestaande net gebruiken voor toegenomen aanbod zon en wind.
»» Glasvezelkabel door het riool.

Tijd nodig

■■ Opdrachtgevers meer tijd aan aannemers en ingenieursbureaus geven om
tot innovaties te komen.

• Innovaties om de ruimte
efficiënter te benutten.

• Standaardsysteem voor
huisaansluitingen om
bundeling te stimuleren.

• Samenwerking tussen
opdrachtgevers, aannemers
en ingenieursbureaus nodig
om innovatiekracht te
vergroten.

• Maatschappelijk belang
boven eigenbelang plaatsen.

• Sleufloze technieken.
• Parallel gebruik tijdens
energietransitie.

• Slagingskans van nieuwe
technieken hangt ook samen
met de manier waarop het
beheer wordt georganiseerd.

■■ Nieuwe technieken hebben tijd nodig voordat ze grootschalig worden
ingevoerd.

Vrijheid nodig

■■ Partijen moeten bereid zijn om de huidige technische eisen (deels) los te

laten. Technische kaders (zoals NEN-normen) en standaardisering zetten
een rem op innovatie.

■■ Technieken niet te snel standaardiseren, dit zet rem op innovatie.

