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Aanwezig  
I. Bavelaar (notulen), H. Beukers (BlindGuide), E. Biersteker (VU Amsterdam), J. van Bloois (LegalInfra) W. 

Boone (DNV GL), E. Boonsma (COB), J. Bosch (Dunea), W. Broere (TU Delft), H. van Bruchem (Netbeheer 

NL), N.J. Bruin (Gem. Rotterdam), M. van den Burg (Antea Group), J. Driessen (Sweco Nederland BV), T. 

Ellenbroek (VolkerWessels Telecom Infra), P. Elzenaar (Gem. Amsterdam), R. Frinks (Heijmans), F. van 

Gennip (Tauw BV), M. Ghoerbien (ProRail), N. Hartogsveld (Siers Infraconsult), S. v/d Heijden (Gem. Tilburg), 

H. Hoenders (Gem. Alphen a/d Rijn), S. Hunte (Tebodin), M. Janssen Lok (Dunea), M. Jasperse (Sweco NL), C. 

Kivit (Evides), B. Kok (GPKL), H. Kruse (Deltares), M. van Leeuwen (GOConnectit), H. van der Maas (gem. 

R’dam), R. Meijer (Sweco), M. van Nistelrooij (Bilfinger Tebodin), R. de Puy (Gem. Utrecht), Y. de Rijck 

(Bouwend NL), K. Rodonk (Gem. Alphen a/d Rijn), L. Royé (Gem. Utrecht), A. Snoeren (Antea Group), 

S. Verburg (Havenbedrijf R’dam), M. van Vianen (gem. Alphen a/d Rijn). 

 

 

 

1. Opening en mededelingen 
De heer Hunte opent de vergadering om 13:30 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij bedankt 
Dunea voor de ontvangst. 
 

2. Mededelingen 
Dit is de laatste platformbijeenkomst van het jaar en voor volgend jaar zijn de volgende data 
gepland: 
- 26 februari 2019: richtlijnen en eisen/voorschriften. 
- 24 mei 2019: data (opslag, analyse en visualisatie). 
- 12 september 2019: combinatie met platform Meerwaarde Ondergrond (energietransitie). 
- 6 december 2019: sensortechnologie (o.a leidingdetectie ondergrondse infra). 



 

Pagina 2 van 3 behorende bij verslag bijeenkomst Platform Kabels en Leidingen 06-12-2018, kenmerk O… 

 
Op 6 december jongstleden heeft de laatste platformbijeenkomst van 2018 plaatsgevonden. 
Ongeveer 35 van de platformleden waren in de duinen van Scheveningen te gast op de 
schitterende productielocatie van Dunea met een uitkijk op zowel de duinen als de oude 
watertoren.  
 
Na een goed verzorgde lunch heeft Edith Boonsma, projectleider bij het COB, een update gegeven 
van het project Common Ground. Na het raadplegen van kennisdragers tijdens brainstormsessies 
en (groeps)interviews zal de focus nu liggen op uitwerking van de informatie die is opgehaald. 
Vanaf nu ligt de focus op oplossingsrichtingen. Er zal een rapport opgesteld worden, waarna een 
reviewronde zal plaatsvinden. Eind maart 2019 moet het eindproduct klaar zijn. Het doel is om te 
komen tot een set onderzoeksvragen die in een volgende fase zullen moeten leiden tot een 
onderzoeksprogramma. Daarna staat op 12 april 2019 het Flexival in het teken van Common 
Ground, iedereen is hierbij welkom om zich aan te melden! Daar zal ook de analyse gepresenteerd 
worden. 
 
Kees van Rooijen van Dunea heeft tijdens zijn presentatie inzicht gegeven in de activiteiten van 
waterbedrijf Dunea en specifiek over zijn werkzaamheden bij een reparatie van de slagader van 
Dunea, de 2de Bergambachtleiding (BAL2). In plaats van een integrale aanpak van projecten op een 
bepaalde locatie zijn de activiteiten een integrale aanpak om te komen tot drinkwaterlevering. Bij 
die integrale aanpak komt veel overleg met de verschillende stakeholders kijken. Het informeren 
van direct betrokkenen bij grondroerende activiteiten is hierbij essentieel. De oorzaak van de 
reparatie van de BAL2 benadrukt maar weer eens dat informatievoorziening, richtlijnen, 
vergunningen en handhaving noodzakelijk zijn in onze branche. 
 
Jarko van Bloois heeft na de presentatie van Kees van Rooijen op een luchtige wijze aangestipt 
waarom een juridisch kader van belang is in de zoektocht naar een goede samenwerking van de 
verschillende partijen in de kabels en leidingenbranche. Voor samenwerking is begrip nodig, maar 
ook het delen van informatie en regie. De ideale regisseur moet hierbij niet alle touwtjes in handen 
houden; er moet ruimte zijn voor oplossingen die de partijen onderling aandragen. Er is consensus 
dat de regierol op de juiste plek is bij de gemeenten die lokaal de specialisten zijn. De gemeenten 
dienen hier echter wel handvatten voor te krijgen, waarbij LegalInfra zich tot doel heeft gesteld om 
bij te dragen aan het uitwerken van de handvatten. Tijdens en na de presentatie zijn veel vragen 
gesteld, waaruit gebleken is dat er veel interesse is voor het onderwerp. 
 
Na de verzorging van de innerlijke mens tijdens de pauze heeft Sander van der Heijden, 
procesregisseur Openbare Ruimte van gemeente Tilburg, een presentatie gegeven over de 
integrale aanpak van de vervangingsopgave die de gemeente heeft.  De gemeente heeft zich tot 
doel gesteld om de binnenstad gereed te hebben voor de  21e eeuw. Het betekent vervangen van 
het gasnet, het ontmazen en het optimaliseren van het E-net, het optimaliseren van het OV-net. 
Natuurlijk rekening houdend met de energietransitie en de klimaatadaptatie. Daarnaast moet 
Brabant Water het distributienet vernieuwen. Met recht een gezamenlijke opgave die vragen om 
een gezamenlijke verkenning: toekomstgericht en flexibel. Het haalbaarheidsonderzoek is 
inmiddels afgerond, januari 2019 wordt een beslissing genomen over het vervolg. De gezamenlijke 
verkenning heeft geleid tot waardevolle lessen die andere gemeenten kunnen helpen bij hun 
zoektocht naar een invulling van integrale projecten: 
 
- Met verhalen over problemen in de ondergrond kom je er niet meer. 
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- Werk met een lonkend perspectief: er moet worden gedacht in kansen en het plan moet 
visueel worden gemaakt. 

- Stel de maatschappelijke kosten/baten-analyse daarbij centraal. 
- Neem de tijd. 
- Iedereen doet ertoe, intern en extern. 
- Een individueel probleem is een collectief probleem. 
 
Voor de informele afsluiting met een hapje en een drankje in de horecagelegenheid naast de 
productielocatie is het formele deel van de middag afgesloten met een interactieve sessie waarbij 
de aanwezigen een korte periode bij drie flip-overs de belemmeringen, mogelijkheden en 
voorbeelden van integrale aanpak van projecten in kaart hebben gebracht. De input zal in 2019 
worden gebruikt bij de volgende platformbijeenkomsten. De eerstvolgende platformbijeenkomst 
zal plaatsvinden op 26 februari van 13:30 – 17:30, we hopen een ieder te mogen verwelkomen! 
 

 


