
     

  

Platformbijeenkomst Kabels en leidingen 28 februari 2019 
 
De juiste afstemming van regelgeving en richtlijnen is vaak een van de vereisten om te komen tot 
een samenwerking tussen de partijen in de kabels-en-leidingenbranche. Voor die juiste afstemming 
is een goed beeld van de verschillende regelgeving en de consequenties ervan van essentieel belang. 
Vanuit de rol van coördinator wordt ingezoomd op de beschikbare regelgeving en daarnaast op de 
richtlijnen die een netbeheerder stelt in het geval van werkzaamheden nabij een van zijn assets. 
Verder wordt vanuit een van de grootste gemeenten van Nederland de interne worsteling behandeld 
bij het maken van keuzes met betrekking tot de drukke ondergrond. Gezamenlijk worden tot slot 
belemmeringen en mogelijkheden geïnventariseerd. 
 

U bent van harte uitgenodigd de bijeenkomst van het platform Kabels en leidingen bij te wonen op 28 
februari 2019. 

Locatie: gebouw Daalse Kwint van Movares op het Daalseplein 100, Utrecht. 
U bent vanaf 13.00 uur welkom, de bijeenkomst start om 13.30 uur en duurt tot 17.30 uur. 

 
 

 
 

  



Wat staat er op de agenda? 
 
13.00 – 13.30: Ontvangst

13:30 – 13:45: Opening bijeenkomst 
 
13:45 – 14:30 uur: De rol van regelgeving in het werk van een K&L-coördinator – Mark Koningen 
(Movares) 
Het personeel van gastheer van de bijeenkomst Movares verzorgt bij infrastructurele projecten dikwijls de 
rol van K&L-coördinator. In die rol is door de jaren heen veel kennis opgedaan van de diverse regelgeving die 
van invloed is op de contracten en risico’s binnen een project. Tijdens de presentatie worden discussiepunten 
tussen netbeheerders en opdrachtgevers en gemeenten op het gebied van veelgebruikte verlegregelingen 
behandeld. Tevens zal aandacht besteed worden aan de eisen die gesteld worden door netbeheerders en 
het gebruik van de eisen in contracten met civiele aannemers. Tot slot is ruimte gereserveerd voor 
discussiepunten om te komen tot oplossingsrichtingen om de huidige situatie te verbeteren. 
 

14:30 – 15:15 uur: Druk op de ondergrond – Ron de Puy (gem. Utrecht) 
De combinatie van de constante zoektocht naar vooruitgang op een duurzame manier, het behartigen van 
de wens van de burger en de klimaatopgave zorgen voor een toenemende druk op de ondergrond. Vooral in 
binnenstedelijk gebied zal de combinatie resulteren in een ondergrond die steeds voller wordt. Met de 
vooruitzichten van onder andere de energietransitie en de maatregel om de steden klimaatbestending te 
maken, is er consensus dat er nog veel aangelegd moet worden. De opgave die een gemeente als Utrecht 
heeft, is het in goede banen leiden van de ontwikkelingen. Ook de gemeente Utrecht worstelt met de manier 
waarop hier invulling aan gegeven kan worden en zoekt daarbij naar richtlijnen, rollen (regels vanuit de 
grondbeheerder of overlaten aan de markt) om tot de invulling te komen. Dit zal door middel van een 
presentatie geschetst worden. 
 
15:15 – 15:35 uur: Pauze 
 
15:35 – 16:20: Ontwikkelingen in wetgeving – Laurens van Raaij (Legal Infra) 
Recente ontwikkelingen in de wetgeving op het gebied van kabels en leidingen zouden de nodige impact 
kunnen hebben op de branche. Zo zijn de WIBON en de Telecommunicatiewet vorig jaar bijvoorbeeld 
aangepast naar aanleiding van de Europese richtlijn Breedband. Een telecomaanbieder kan nu bij de 
gemeente een verzoek doen tot coördinatie van werkzaamheden of een verzoek tot medegebruik. Hebben 
deze wijzigingen consequenties op het dagelijkse werk in onze branche? En wat zijn de effecten van het 
opheffen van de aansluitplicht op het gasnetwerk voor nieuwbouwprojecten, en welke onderdelen dienen 
minimaal meegenomen te worden om geen missers te maken bij de implementatie van de omgevingswet? 
Laurens van Raaij neemt ons mee in ontwikkelingen in de wetgeving waarbij tijd is gereserveerd voor een 
aansluitende discussie. 

 

16:20 – 17:00 uur: Interactieve sessie 
Tijdens de afgelopen platformbijeenkomst is aangegeven dat de wens om samen te werken een van de 
redenen is waarom we samenkomen bij het platform Kabels en leidingen. Verlegregelingen, regelgeving van 
bevoegd gezag, richtlijnen van netbeheerders en contractvormen kunnen een grote stempel drukken op de 
gewenste samenwerking om de enorme ontwikkelingen die op stapel staan het hoofd te bieden. Maar welke 
belemmeringen op het gebied van regelgeving en richtlijnen worden momenteel ervaren door de 
verschillende branchepartijen bij het vormgeven van constructieve samenwerkingsverbanden? En nog 
belangrijker: door welke oplossingen op het gebied van regelgeving en richtlijnen worden belemmeringen 
weggenomen en wordt uiteindelijk de samenwerking gestimuleerd? Tijdens een interactieve sessie gaan we 
gezamenlijk op zoek naar een onderzoeksvraag. 
 
17:00 – 17:30 uur: Hapje en drankje 
Na de sessie is er (zoals iedereen gewend is) ruimte om te netwerken, met een hapje en een drankje.  


