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Voor wie het COB niet kent
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Platforms en projecten

Signaleren 
vraagstukken 

Starten 
onderzoeks-

projecten

Leren van en 
met elkaar

Vaste groep 
experts

Drie à vier 
keer per jaar 

bij elkaar
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Projecten en 
Programma’s 

• Gerichte onderzoeksvragen

• Eindproduct afhankelijk van 
het onderwerp

• Openbaar beschikbaar

• Einddatum

6 
Platforms



Proces dat is doorlopen voor tunnels
en lijkt op dat wat we nu doen voor kabels en leidingen

1. Verkenning

2. Concretisering (waar 
zijn wij van?)

3. (Tunnel)programma
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November 2017: we doen mee!
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Hoe hebben we dat gedaan?
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Kennisprojecten
COB

Tunnels, stakeholders, 
etc.



Hoe ver zijn we nu?
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€ 1.200.000
vanuit alle betrokkenen

90
mensen actief in13projecten

34 deliverables in 4 jaar



Geen puzzel te gek



Puzzel vanavond: Common ground voor ondergrondse infra



Programma deel 1: inspiratie

Tot 17.45 uur:

• Merten Hinsenveld, directeur COB, ‘Kabels en leidingen; een complexe verstrengeling’

• Martin Peersman, programmamanager BRO van het ministerie van BZK, over de 
nationale omgevingsvisie en het belang van brede participatie

• Friso de Zeeuw, emeritus-hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft, over zijn aversie 
tegen een nieuwe coördinerende instantie.

• Edith Boonsma, projectleider Common ground voor ondergrondse infra, over de 
zoektocht naar een gezamenlijke strategie voor aanleg, beheer en onderhoud van 
kabels en leidingen.

Woensdag 7 november 
2018



Programma deel 2: werksessie en diner

• 17.45 uur: werksessie aan tafel

• 18.45 uur: plenaire terugkoppeling door Gijsbert Schuur, coördinator COB

• 19.00 uur: diner

Woensdag 7 november 
2018



Merten Hinsenveld, directeur COB
‘Kabels en leidingen – een complexe verstrengeling’

Samenwerking met een lange adem



Context van kabels en leidingen

• De kwaliteit van kabels en leidingen is een systeemkwaliteit
◦ Functioneringszekerheid is belangrijk (overheidsverantwoordelijkheid)
◦ Kabels en leidingen raken de lokale ruimtelijke ordening, maar zijn ook onzichtbaar

• Er zijn publieke en private belangen in het geding
◦ Overheid moet voor systeemkwaliteit betalen, ruimte geven aan slimme invulling en handhaven op waarden
◦ Bedrijfsleven moet investeren (lange terugverdientijd), kwaliteit leveren en een businesscase rondkrijgen

• Er zijn en onzekerheden op lange termijn en een slepende problematiek
◦ Onvoorziene ontwikkelingen / energietransitie en datarevolutie
◦ Wispelturige politiek / lappendeken aan wetgeving

• Niet alle kwaliteit is contracteerbaar en afdwingbaar, spanning:
◦ Voor lange termijn plannen, ontwikkelen en vastleggen
◦ Voor korte termijn rendement

Woensdag 7 november 
2018

Gezamenlijke visie en consistente
beleidskaders ondersteunen de 
aanpak

Veroordeeld tot elkaar
Collectief proces 



• Externaliteiten niet beprijsd
Wat niet beprijsd wordt, telt niet
+ mooie omgeving   - overlast, afval

• Marktposities en monopolies
Exploitatie positie
Uitschakelen concurrentie

• Imperfecties
Onvolledige informatie/percepties
Prijsmanipulaties

• Distributieve rechtvaardigheid
Kosten en baten niet in balans
Verdeling onrechtvaardig

• Geen kosten baten mechanisme
Geen prijsbepaling
+ kosten helder  - baten niet helder

• Organisatiedoelen voorop
Denken vanuit interne organisatie
Doelen vanuit politiek i.p.v. maatschappij

• Imperfecties
Spel met informatie / eigen positie
Botte instrumenten / urgentie-gedreven

• Distributieve rechtvaardigheid
Lobby’s hebben invloed
Stille stemmen worden niet gehoord

Kracht en falen van markt en overheid

Markt: Helder sturingsmechanisme Overheid: Helder waardenkader
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Typologie van het vraagstuk

• Eenvoudig vraagstuk

◦ Heldere oorzaak-gevolgrelaties. Oplossen (laaghangend fruit)

• Gecompliceerd vraagstuk

◦ Ingewikkelde oorzaak-gevolgrelaties. Puzzelen

• Complex vraagstuk

◦ Onduidelijke oorzaak-gevolgrelaties, tijdvertraging, dimensies

• Chaotisch vraagstuk

◦ Sterke invloed van begincondities, onvoorspelbaarheid
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Specialistenwerk
Met specialisten is een oplossing te 
bedenken of een ontwerp te maken,
hoe moeilijk het thema ook kan zijn.

Samen optrekken
Alles lijkt met alles samen te hangen. 
Als er ergens iets beweegt, beweegt 
er ergens anders ook iets.

Alertheid en verbinding
Institutionele en sociale infra nodig 
om op veranderingen te kunnen 
reageren.



Soorten complexiteit

• Inhoudelijke complexiteit / Taaiheid
◦ Conceptueel. Proberen te snappen. Is succes definieerbaar?

• Sociale complexiteit
◦ Menselijk. Proberen te verbinden. Kom je tot een besluit?

• Technische complexiteit / Realiseerbaarheid
◦ Uitvoerend. Proberen te realiseren? Weet je hoe je succes bereikt? 

• Dynamische complexiteit
◦ Tijdsafhankelijk. Vertraging. Meerdere toestanden. 

Kun je met veranderingen overweg? 

• Chaotische kenmerken
◦ Welke drijvers gaan veranderen? Kun je met onzekere uitgangspunten leven? 
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FRAGMENTATIE

DYNAMIEK

ONZEKERHEID



Van stakeholderwaarde naar systeemwaarde

Type I Belangen Type II Waarden

Overheid
(publieke 

taak) 

Bedrijf 
(private 

taak)

Omgeving &
Maatschappij

(wat zich
aandient)

Omgeving &
Maatschappij

Bedrijf

Overheid 

Omgeving & 
Maatschappij

Overheid

Bedrijf

Ieder voor zich
Stakeholderwaarde

Vanuit groter geheel
Systeemwaarde

Onderhandelen
Gedeelde waarde

Een complexe omgeving vraagt om gezamenlijke visie, ideologie en regie i.p.v. 
onderhandeling. Het publieke belang is van de overheid, maar kan worden 
vormgegeven met bedrijven.
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Theorie U - Stappen naar verbetering

• Samen intensief naar het vraagstuk en de oplossingen kijken (perspectieven)
◦ Inhoudelijke complexiteit
◦ Sociale complexiteit (en machtsprocessen)
◦ Technische complexiteit (en uitvoeringsprocessen)
◦ Dynamische complexiteit
◦ Chaotische kenmerken

• Elkaar via dialoog proberen te begrijpen (overeenkomsten en verschillen); juiste mensen aan tafel

• Openstaan voor wat aan mogelijkheden opkomt en dit visualiseren (objectiveren)

• Ideeën vormgeven en laten uitharden (rijkdom creëren)

• Samen zoeken naar verbeteringen (afstemmen en aanpassen)

• Samen zoeken naar innovaties (aanvullen wat er nog niet is)

• Zet stappen, experimenteer en energize onder regie
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Welke deelaspecten  werken we uit?
Welke mensen zetten we bij elkaar?

Wat zijn slimme stappen?



Resumé

• Bewustzijn van het vraagstuk van kabels en leidingen is belangrijk
◦ Systeemwaarden zijn verantwoordelijkheid van de overheid

◦ Inspanning op lange termijn nodig. Interne, uitvoerende en bestuurlijke regie

• In complexe vraagstukken kun je niet anders dan samen optrekken (Theorie U)
◦ Overheid heeft samenwerking nodig met bedrijfsleven voor kaderstelling

◦ Aantal kwaliteiten zijn niet contracteerbaar; visie bedrijfsleven belangrijk

• Netwerk is nodig voor uitwerking (interdisciplinaire aanpak) en verbinding
◦ Denkkracht en steun bij slimme procesmatige uitwerking / definitie van deelaspecten

◦ Elkaar weten te vinden om betekenis te geven aan ontwikkelingen

• In het netwerk zit ongelooflijk veel bruikbare kennis en ervaring (Plato heeft gelijk)
◦ Hoe mobiliseren we het netwerk?

◦ Welke eerste stappen gaan we zetten?
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Wie neemt de regie?
Wie wordt het boegbeeld?



Diner van de Ondergrond
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Martin Peersman,
programmamanager BRO, ministerie van BZK

‘De nationale omgevingsvisie en het 
belang van brede participatie’ 



Ministerie van BZK

NOVI 
Nationale omgevingsvisie NOVI
Brede participatie, regionale allianties
versnellen woningbouw & energie transitie 

Martin Peersmann

Programmamanager BRO

Directie Ruimtelijke Ordening

Directoraat-generaal Bestuur Ruimte en Wonen (DGBRW)



Handelingsperspectief Ondergrond: ”Onzekerheid als uitdaging”
Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid- Voorzorgsbeginsel en verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid



24
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Nationale omgevingsvisie (NOVI)

Strategische	nationale	ruimtelijke	opgaven

1.Energie transitie – Vanaf 01 jan 2019 aardgasvrije nieuwbouw

2.Woonopgave – Een miljoen nieuwe huizen in een bestaand stedelijk gebied

3.Klimaat Adaptatie – Steden waterproef, veilig, en groen 

4.Economische groei – Mobiliteit multimodaal (weg,spoor, vaarwegen en lucht), balans welvaart en welzijn.

3D ruimtelijke ordening als centrale sturingsprincipe



Meerjarenprogramma Infrastructuur
en Transport (MIRT)
• Georisicomanagement
• Asset Management
• Faalkosten reductie
• Beter benutten ondergrond

Hoogwater
Beschermings
Programma (HWBP)
• Waterveiligheids-

beleid

Nationale omgevingsvisie (NOVI)
• Duurzame en concurrerende economie
• Klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving
• Toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving
• Een waardevolle leefomgeving

Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie (DPRA)
• Stresstest water
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Omgevingswet, sneller van visie naar betere plan- en besluitvorming
Op weg naar minder regels en meer ruimte voor regionaal, lokaal initiatief door brede participatie
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Nationale omgevingsvisie (NOVI)
Ruimtelijke activering: rol van het Rijk bij projecten
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Nationale omgevingsvisie (NOVI)

Ruimtelijke	Activering:	interventies	door	het	Rijk

1. Neemt verantwoordelijkheid voor het (digitale) omgevingsstelsel

2. Verzekert nationale belangen en stelt hiertoe kaders

3. Verbindt partijen en activeert regionale coalities voor gebiedsuitwerkingen en sleutelprojecten

4. Stimuleert en faciliteert maatschappelijke initiatieven experimenteren om te leren! - Proeftuinen



In MIRT en Deltaprogramma 
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3D-planning in verkenningsfase van MIRT en HWBP om faalkosten en graafschade in realisatiefase te voorkomen

Sturing door DGB 
of DGRW i.s.m. 
RWS of ProRail

Sturing door RWS 
of ProRail

S-curve uitgaven (€)

impact beslissingen op 
projectkosten

Paradox!

Geringe 
uitgaven 
maar veel 

impact

Grote 
uitgaven 

maar weinig 
impact



Programma Bodem en Ondergrond

30

Ontwikkelingen
Telecomnetwerken

Vervangingsopgave
&

Decommissioning

Ontwikkeling
duurzame

Energienetwerken

Integrale aanpak maatschappelijke opgaven kabels en leidingen



31

Nationale omgevingsvisie (NOVI)
Ruimtelijke activering: primaire rollen van gemeenten als beheerder ondergrond bij projecten



Programma Bodem en Ondergrond
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Investeringen en inkoop medeoverheden energieneutraal, klimaatbestendig en circulair, ca. 28 mrd/jaar per jaar 



Programma Bodem en Ondergrond
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Gezamenlijke schouw ondergrond in de vroege fase van omgevingsplan en projecten - Regio Leiden en omgeving
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Programma Bodem en Ondergrond
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Voorzorgsbeginsel: Onderhouds- en vervangingsbeleid op basis van Risk Based Asset Management



36

Basisregistratie Ondergrond BRO



Proeftuinen – Experimenten om van te leren

Mijngangen Kerkrade

N33 Tracékeuze
3D Dataroom

Sterke Lekdijk

Duurzame Bodemligging

Rijntakken

https://geodan.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=175e6a80960d4cbc81b14808c3d0c206
https://labs.geodan.nl/ondergrond/n33/
https://labs.geodan.nl/ondergrond/lekdijk/
https://vimeo.com/239607240




Dank voor
uw

aandacht

Zijn er nog vragen?

www.basisregistratieondergrond.nl
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Friso de Zeeuw, 
emeritus-hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft

‘Alleen de gemeente kan de benodigde regie voeren’ 
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Edith Boonsma,
projectleider Common ground voor ondergrondse infra

‘De zoektocht naar een gezamenlijke strategie voor aanleg, 
beheer en onderhoud van kabels en leidingen’



Common ground, het doel

Op zoek naar een strategie voor aanleg, beheer en onderhoud van kabels en leidingen.

• Kunnen we gezamenlijk kansen pakken? 

• Hoe zorgen we voor minder hinder en lagere kosten bij aanleg, beheer en renovatie? 

• Hoe voegen we waarde toe en kan het slimmer?

• Inzicht in de kennis die moeten worden ontwikkeld op ruimtelijk, bestuurlijk, financieel en 
technisch gebied. 

• Van elkaar leren door het delen van ervaringen en oplossingen

Onze ambitie is om niet alle voorkomende vragen beantwoord te krijgen, maar op 
cruciale onderdelen belangrijke stappen voorwaarts te maken en een gezamenlijke 
marsroute te kunnen vaststellen. 
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Vervangingsopgave, energietransitie en klimaatadaptatie 
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Nu: focus op inpassing en beheer Straks: voorbereid op toekomst? 



Niet alleen kommer en kwel 

KLO

Structin

Synfra

Convenant Tilburg

Van der Pekbuurt A’dam

Convenant Rotterdam
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Aan het werk…



Plenaire terugkoppeling
Gijsbert Schuur, COB-coördinator Ordening en waarde
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Diner van de Ondergrond


