12 APRIL 2019
COMM, DEN HAAG

Flexival
kabels
en leidingen

Nederland staat voor maatschappelijke
opgaven die implicaties hebben voor
ondergrondse kabels en leidingen. Alsof
aanleg, beheer en onderhoud van deze
infrastructuur niet al ingewikkeld genoeg is!
Het COB-netwerk heeft een analyse gemaakt
van de huidige situatie en de uitdagingen.

Het Flexival is een congres voor out-of-theboxdenkers en zij die dat willen worden.
Nieuwe inzichten, dwarsverbanden en
humor zijn vaste ingrediënten. Er zijn
presentaties met praktische en theoretische
wetenswaardigheden, en creatieve
sessies om vaste patronen te

Deze analyse én voorbeelden uit de praktijk
vormen de basis voor het Flexival van dit jaar.

doorbreken. Een flexibele werkdag
in festivalsferen: dat is het Flexival.

10.00 - 12.00 UUR • PLENAIR PROGRAMMA
• Uitreiking analyse Common ground voor ondergrondse infra
• Bestuurlijke discussie o.l.v. Jarko van Bloois, jurist en processpecialist
Met de energietransitie, het 5G-netwerk en de klimaatopgave als aanjagers is dit hét
moment om te acteren. Wat is het actieplan van deze bestuurders?
»» Tjeerd van der Zwan, burgemeester van Heerenveen en secretaris van de VNG
»» Steven Adriaanse, burgemeester van Woensdrecht en voorzitter van het GPKL
»» Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland

Meer informatie en
(gratis!) aanmelden:
www.cob.nl/flexival

• Ondertekening uitvoeringsprotocol: netbeheerders en provincie slaan de handen ineen
• INTERACTIEF Slagkracht voor gemeenten

In steden zijn er grote zorgen over de kabel- en leidingeninfrastructuur. Een ontdekkingstocht door
het COMM laat u kennismaken met gemeenten die daarmee aan de slag gaan. Wat zijn hun grootste
vraagstukken? Wie kunt u helpen met uw kennis? Haal de meeste stempels op en ga voor de hoofdprijs!

13.00 - 17.00 UUR • SUBSESSIES
• Het Gemeentelijk platform kabels en leidingen (GPKL): leren van elkaar
• Graafschade: de hele keten staat aan de lat
• Eerste hulp bij regievoering: tips uit Rotterdam en Amsterdam
• Participatieve waarde-evaluatie: hoe neem je als gemeente een besluit?

CREATIEVE SESSIE
Luister naar elkaar en zoek naar
consensus: pas dan komt er muziek
in de samenwerking en wordt het
geheel beter dan de som der delen.

• De complexiteitstheorie toegepast op de kabels-en-leidingenbranche
• Kabels en leidingen aan de kant in ’t Gooi
• Nadeelcompensatie provincie Zuid-Holland tegen het licht gehouden
• Gaat dat ons helpen, die nieuwe Omgevingswet?
• Innovatie stimuleren in de aanbesteding ... hoe dan?!

CREATIEVE SESSIE
In de wereld van kabels en leidingen
hangt alles samen. Verbinden is
alleen mogelijk als je weet waar
de ander behoefte aan heeft en je
daarmee rekening houdt.

