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Wie zijn we?

Team kabels en leidingen



Team kabels en leidingen

We coördineren het verleggingsproces en maken:

● Risicoanalyses

● Verlegginsplannen

● Kostenramingen / budgetten

● Bepalen nadeelcompensatie

Intermediair tussen OG en K&L beheerders.

Wat doen we?



Inleiding K&L

“Een opvallend aspect van kabels en leidingen is, dat 
er eigendommen van verschillende soorten bedrijven in 
de openbare grond worden gelegd”.



Soorten wetgeving, normen, richtlijnen

● Nadeelcompensatieregelingen (> 75)

● Technische ontwerpeisen  (o.a. NEN normen)

● Eisen (voorzorgmaatregelen) van beheerders

● Vergunningseisen

Raakvlak met K&L



Diverse regelgeving K&L

● Algemene Verordening(en) Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)

● WIOR (Werken in openbare ruimte AMS.)

● Nadeelcompensatieregelingen (o.a. NKL 1999)

● WION/WIBON

● CROW 500

● VELIN-voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten

● Telecommunicatiewet 

● Vele Handboeken (HIOR, Handboek leidingen Rotterdam)

● Procedures: Wenstracé procedure Amsterdam / protocollen

● Voorwaarden of brochures van nutspartijen

● Vergunningseisen van: weg-, dijk- en spoorbeheerders, gemeentes

● Besluit externe veiligheid buisleidingen 

● NEN normen (o.a. 3650, 3651, 7171-1, 3654 beïnvloeding)



Voor wie is deze regelgeving belangrijk?

● Netbeheerders \ ontwerpers netten

● Vergunningverleners 

● Aannemers

● Projectorganisaties -> Contractopstellers 

● K&L coördinatoren

● …..



Nadeelcompensatieregelingen 

RWS en Prorail kent 2 regelingen:

- NKL 1999 binnen beheersgrenzen

- OVK,  overeenkomst voor K&L buiten beheersgrenzen.

RWS en ProRail



Nadeelcompensatieregelingen 

ProRail en RWS maakt onderscheid tussen:

● Binnen en buiten beheersgebied

Binnen beheersgebied tussen:

● Kruisend en langsliggend

● Natte en droge infrastructuur 

Bevat ook een uitvoeringsprotocol:  VTA -> POS -> Eindbeschikking

NKL 1999 / OVK 1999



Nadeelcompensatieregelingen

Krijgt een netbeheerder gemiddeld meer dan 50% 
schadevergoeding bij een project van ProRail of RWS?

(antw: meer)

NKL 1999 / OVK 1999



Vergoeding

● Materiaalkosten

● Uit- en in bedrijfname

● Ontwerp + begeleidingskosten

● Uitvoeringskosten

kruisend en buiten beheersgebied

0%

0%

100%

100%



Vergoeding

● Materiaalkosten

● Uit- en in bedrijfname

● Ontwerp + begeleidingskosten

● Uitvoeringskosten

Langsliggend (droog)

100%

100%

100%

100%



Andere bepalende factoren

NKL 1999 / OVK 1999

● Zakelijk recht

● Gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet privaatrecht

● Voordeeltoerekening

● Nieuw voor oud



Zakelijk recht

918,- gulden (1967) over 300 meter.

Verleggingskosten: > 1 miljoen euro. 

NKL 1999 / OVK 1999

RWS en Prorail accepteren geen zakelijk recht binnen hun 
beheersgebied.



Gemeentes

● Basis is gelijk aan de NKL 1999 (langsliggend)

● Soms onderscheid tussen natte en droge infrastructuur

● Geen onderscheid tussen kruisend of langsliggend

● Soms vast percentage voor ontwerp en begeleiding (bijv. 20%)

● 4 kostenposten zijn gelijk aan NKL 1999

Nadeelcompensatieregelingen



Nadeelcompensatieregelingen

Krijgt een netbeheerder gemiddeld meer dan 50% 
schadevergoeding bij een project van een gemeente?

(antw: minder).

NKL 1999 / OVK 1999



Overlap beheersgebied en eigendomsgrens

Discussie welke regeling?



Discussiepunten
Kruisend versus langsliggend



Discussiepunten 
Nadeelcompensatieregelingen

- Wat valt onder In- en uit bedrijfname? 

- Voordeeltoerekening 

- Materiaalkosten 

- Wat zijn kosten?

Verplichtingen van de initiatiefnemer:

- Bodemonderzoek

- (Obstakelvrij) tracé (ondergronds/bovengronds)



Telecommunicatiewet

…is een wet met 20 hoofdstukken over een rechten van 
telecombedrijven m.b.t. privacy, frequentieruimte, aftappen etc.

artikel 5.8, lid 1:

In het kort….



Telecommunicatiewet

Wat betreft verleggingen:

● VTM binnen 5 jaar volledige vergoeding

● VO (tracé) bij VTM verplicht…?! (RWS protocol)

● Gedoogplicht  

In het kort….



Telecommunicatiewet
Discussiepunten

Discussiepunten:  

- Noodzaak verlegging 

- Omzwaaien (on)mogelijk (omgekeerde bewijslast)

- Combiwerken

- Wijziging DO



Voorwaarden en richtlijnen 

● Zijn voor ons belangrijk voor de contracten en risicoanalyses.

● Richtlijnen zijn (logischerwijs) geschreven uit het perspectief 
van de beheerder. 

● WI(B)ON levert een wettelijke basis. 

Algemeen



Voorwaarden en richtlijnen 

● Lage beheerkosten -> goede bereikbaarheid van K&L

● Schade voorkomen (ook lange termijn)

● Veiligheid

Doel van de beheerder



Voorwaarden en richtlijnen  
Uitvoering (graven)



Voorwaarden en richtlijnen  
Uitvoering funderingen



Voorwaarden en richtlijnen 
Uitvoering funderingen



Voorwaarden en richtlijnen 
Beschermen K&L



Voorwaarden en richtlijnen  
Velin (vereniging van leidingeigenaren) 

Niet toegestaan binnen de belemmeringenstrook :



Voorwaarden en richtlijnen 
Bomen: Handboek Rotterdam, PWN, Stedin



Voorwaarden en richtlijnen 
Handboek bomen



Voorwaarden en richtlijnen 
Voorbeeld situatie bomen



Voorwaarden en richtlijnen 

Discussiepunten:

• Asfalt over K&L

• K&L onder asfalt

• (afneembare) Sierbestrating

• Verdichtingseisen

• …….?

Discussiepunten



Vergunningseisen 

ProRail (witte boekje):
- HDD Kruising spoor op minimaal 6 meter diepte
- Persing mag op 1.5 meter onder BS
- Kruisen van een overweg op minimaal 12 meter diepte
- Spoor moet beschermd worden tegen erosiekraters

Vergelijking ProRail en RWS

RWS 
- Kruisen weg op minimaal 2 meter diepte
- Kabels in beschermbuizen (leidingen niet)
- Beschermbuizen bij dijklichamen



Boring onder overweg
Eisen Prorail (12 meter diepte, 150 meter)



Vergunningseisen

- Instemmingsbesluit (Telecom)

- (Opbreek)vergunningen

- bijv. de wenstracéprocedure Amsterdam

- Precario bijv. Rotterdam

Wie controleert de ondergrond integraal?

Gemeentes



Gevolgen voor grote projecten

● Budgetten projecten

● Contracten 

● Tenders / offertes aannemer

● Planning 



Conclusies

- Veel verschillende nadeelcompensatieregelingen: de basis is 
veelal gelijk;

- Voorwaarden, richtlijnen en handboeken verschillen sterk;

- Eisen van derden zijn projectspecifiek;

- Integrale kijk op ordening in de ondergrond lijkt er niet te 
zijn…?!



Discussiepunten

Is het mogelijk voorwaarden richtlijnen te uniformeren?

Is de nadeelcompensatie van de gemeentes redelijk?

Hoe kunnen gemeentes meer grip op de ondergrond krijgen?


