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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 op voorkomende vragen antwoord te krijgen, op cruciale 
onderdelen belangrijke stappen voorwaarts te maken en een gezamenlijke marsroute 
te kunnen vaststellen. 
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Uitdaging 1:
veel betrokkenen 
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Uitdaging 2:
veel kabels en leidingen
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Uitdaging 3: 
Vervanging, energietransitie, klimaatadaptatie en 5G
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Nu: focus op inpassing en beheer Straks: voorbereid op toekomst? 
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Het proces

Datum 

maart maart 

april april 

mei mei

juni juni

juli juli 

augustus augustus

sept sept

oktober oktober 

november november 

dec dec

jan jan 

febr febr

maart maart 
eindproduct klaar 

literatuuronderzoek 

pr
o

je
ct

be
tr

o
kk

en
en

 

genodigden 

intern en extern 

COB-ongres 

stakeholderanalyse

platform

bijeenkomsten 

4 brancheinterviews

high level diner 7 nov

reviewronde

terugkoppeling

Worskhop 19-10

eerste draft 

eindproduct

Flexival 

netwerk en

externen

Onderbouwing K&L 

1e concept klaar 

kick-off

interviews 

workshops/ 

ketenanalyse

25 interviews

workshop 

5 interviews

Ketenanalyse 

Regie 



Dat doen we niet alleen

Common 
ground
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100 betrokkenen bij project 

16 studenten master 
opleiding Pipeliner

35 individuele gesprekken 

Platform kabels en leidingen 

Platform meerwaarde ondergrond 

2 PhD’s van de VU 

6 studenten Saxion 



Resultaat: Ketenanalyse- brainstormmiddag
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Thema’s
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Resultaat: branche interviews
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Financiën

Diverse 
betrokkenen 

geven hun 
eigen 

invulling aan 
de laagste 

maatschappe
lijke kosten. Het 

ontbreekt 
aan financiële 
instrumenten 
om kosten te 

verevenenDe 
energietransitie 
leidt tot grote 

financiële risico’s 

Resultaat: knelpunten benoemd

Governance

Het huidige 
wetskader en de 

lokale 
regelgeving 

zorgen voor een 
ongelijk 

speelveld en 
staan 

samenwerking in 
de weg

Bovengrondse 
plannenmakers 

houden 
onvoldoende 

rekening met de 
consequenties 

voor de 
ondergrondse 

infra

Taken en 
verantwoordelijk

heden zijn 
versnipperd, 

belangen 
tegengesteld, er 
is geen urgentie 
om samen op te 

trekken 

Ordening

Informatie 
over het 

gebruik van 
de 

ondergrond is 
niet goed 
ontsloten

Er is geen 
prikkel om de 
ondergrond 
optimaal te 

ordenenIn de 
programmeerf

ase zitten 
bijna nooit 

alle 
betrokkenen 

aan tafel

Techniek

Nieuwe 
toepassingen/ 

technieken 
worden 

onvoldoende 
gemonitord en 
geëvalueerd.

Er ontbreken 
prikkels om te 

kiezen voor 
structurele 
innovatie

Capaciteitsproblem
en bij de 

uitvoerende 
partijen zetten een 
rem op de aanleg 
en vervanging van 

ondergrondse 
infra. 



Hoe zorgen we voor opschaling? 



Wie is verantwoordelijk?



Grote opgaven, geen ruimte geen mensen…



Hoezo laagst maatschappelijke kosten? 



Vanaf nu focus op oplossingsrichtingen 

• Knelpunten benoemd en uitgediept, nu naar oplossingsrichtingen
• Werkgroepjes aan de slag
• Schrijven
• Grote reviewronde
• Verwerken reviews
• Richting van de onderzoeksvragen benoemd

• Eindproduct klaar, dan ECHT AAN DE SLAG 
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Vragen? 


