
Platformbijeenkomst Kabels en Leidingen d.d. 6 december 2018

Zoals de afgelopen periode vaker aangehaald hangen grote vraagstukken zoals de
klimaatadaptatie, de energietransitie en de vervangingsopgave van ondergrondse
infrastructuur boven ons hoofd. De vraagstukken vragen om een integrale aanpak van
projecten en goede samenwerking, maar hoe kom je daar? Hoe wordt er vanuit een
juridische/organisatorische invalshoek naar het samenwerkingsvraagstuk gekeken,
welke aanpak kiest een vooruitstrevende gemeente en hoe gaat een netbeheerder om
met de vele stakeholders bij een complex project?

U bent van harte uitgenodigd om de bijeenkomst van het Platform Kabels en leidingen in Den
Haag bij te wonen, op 6 december 2018.

We komen samen bij Productielocatie Scheveningen van Dunea aan de Pompstationsweg 351.
U bent vanaf 12.30 welkom, de bijeenkomst start om 13.30 uur en duurt tot 17.00 uur.



Wat staat er op de agenda?

12.30 – 13.30: Ontvangst, inclusief lunch

13:30 – 13:45: Opening bijeenkomst

13:45 – 14:15: Introductie Dunea, BAL2
Gastheer van de bijeenkomst Dunea beheert een groot aantal kilometers leidingen en voorziet
daarmee een aanzienlijk aantal zakelijke en private klanten van water. Het beheer van het net
komt samen met een groot netwerk van belanghebbenden, waarbij samenwerken en het
meenemen van elkaars belangen in het uitvoeren van projecten wenselijk is.

Een voorbeeld waarbij rekening is gehouden met de vele stakeholders is de reparatie van de
BAL2 (Bergambachtleiding 2), de slagader van Dunea. Vanwege de grote natuurbelangen en de
stakeholders in de omgeving was een integrale aanpak, inclusief een afweging van onder- en
bovengrondse belangen, cruciaal. Door middel van foto’s en filmmateriaal wordt het project
beschouwd.

14:15 – 15:00: Samenwerken - Jarko v Bloois (Legal Infra)
Samenwerken is al lastig als iedereen dezelfde doelen nastreeft. De uitdaging waar de
ondergrond voor staat is samenwerken terwijl er voornamelijk tegengestelde belangen zijn. Dat
vraagt om veel vertrouwen op het handelen van elkaar en begrip van elkaars rol en positie. In
de praktijk gaat het op die twee vereiste onderdelen (nog) niet goed. De rollen van de
verschillende partijen in onze branche zijn veranderd en dat vraagt ook om een andere manier
van werken. Legal Infra benadert de vraagstukken vanuit het een juridische/organisatorische
invalshoek en werkt in verschillende trajecten aan balans in de ondergrond vanuit beleid en
afspraken. “Als de wind van verandering waait, bouwen sommige mensen muren en andere
mensen windmolens.” Wat zijn de hete hangijzers en wat is er nodig om naar begrip en
vertrouwen toe te werken?



15:00 – 15:20: Pauze

15:20 – 16.00: Vervangingsopgave gemeente Tilburg – Sander van der Heijden (gem. Tilburg)
De gemeente Tilburg bekleedt al enkele jaren een vooruitstrevende rol op het gebied van
samenwerking met en tussen netbeheerders. In die hoedanigheid is in mei 2013 een convenant
ondertekend door de gemeente, Brabant Water en Enexis. Andere gemeenten zoals Rotterdam
zijn hierop eenzelfde soort initiatief gestart. De viering van een periode van 5 jaar is een mooie
aangelegenheid om terug te blikken en te evalueren.

Met een grote saneringsopgave van Enexis  - zo’n 220 kilometer bros leidingmateriaal dient eind
2023 gesaneerd - heeft de gemeente samen met de netbeheerders het doel gesteld om de
sanering te combineren met werken aan andere ondergrondse infra, flexibiliteit en ruimte te
creëren met het oog op de toekomst en de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten. Maar
hoe gaat de gemeente hierbij aan het werk, welke hordes moeten nog genomen worden en hoe
kan het platform hierbij input leveren?

16.00 – 17.00: Interactieve sessie
De wens om samen te werken is één van de redenen waarom we samen komen bij het platform
kabels en leidingen. Samenwerken en het integraal aanpakken van projecten is een mooi
streven, maar dikwijls makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kunnen we het onszelf makkelijker
maken? Uit welke voorbeelden kunnen we lering trekken? En wat gaat daar dan goed of juist
niet? Welke belemmeringen worden er ervaren in het vormgeven van constructieve
samenwerkingsverbanden om te komen tot een integrale aanpak van projecten? Om weer aan
te scherpen waar wij als platform tegenaan lopen, vernemen we voorafgaand aan de
platformbijeenkomst graag welke ervaringen en voorbeelden jij hebt op het gebied van integrale
projecten in onze branche. We zijn erg benieuwd naar jouw input en ontvangen die graag
uiterlijk vrijdag 30 november zodat we jouw input kunnen verwerken in de voorbereiding van
de interactieve sessie.

17:00 – 17:30: Hapje en drankje
Na deze volle sessie, is er ruimte om te netwerken, met een hapje en een drankje.


