Ook ónder maaiveld is het vol in de stad
Edith Boonsma en Gijsbert Schuur, COB
Harald Versteeg, de Bouwcampus
Vrijdag 29 maart 2019

Agenda
12.00 Welkom en opening door Harald Versteeg
De aanleiding, de rollen van COB/BC, een toelichting op de agenda en kennismaking

12.15 Toelichting op Common ground door Edith Boonsma
We hoeven niet vanaf nul te starten

12.25 Marten Klein aan het woord: de nachtmerrie en de droom
12.35 In gesprek over de urgentie onder leiding van Gijsbert Schuur
12.45 Hoe ziet de voorgestelde aanpak op hoofdlijnen eruit? Edith Boonsma
12.55 Presentatie van het co-creatieproces om te komen tot een plan, Harald Versteeg
13.10 U mag er zeker wat van vinden! Gijsbert Schuur haalt de reacties op
13.45 Op 12 april Flexival voor kabels en leidingen door Edith Boonsma

Common ground voor ondergrondse infra (Edith)
Analyse van de ondergrondse kabel- en leidinginfrastructuur, met de toekomstige opgaven en
ontwikkelingen, met de knelpunten en kansen en de opgaven waar we met elkaar aan willen
werken

Toekomstbeeld:
Een ondergrondse infrastructuur die onlosmakelijk verbonden is met bovengrondse opgaven,
plannen en activiteiten waarbij aanleg, beheer en renovatie met minimale hinder en met gebruik
van innovatieve techniek worden gerealiseerd. Stakeholders werken daarin samen vanuit hun
intrinsieke verantwoordelijkheid om de Nederlandse nutsvoorziening te faciliteren en daarbij de
balans tussen kosten en baten voor de Nederlandse samenleving te zoeken.

Het vervolg op Common ground (Edith)
We willen komen tot een integrale aanpak waarbij vraagstukken
proactief en in samenhang worden opgepakt, daarom willen we werken
aan:

•

Concreet inzicht in de problematiek – huidige en toekomstige
ruimtevraag, de nodige informatie voor nieuwe energiesystemen.

•

Overkoepelende regie en samenwerking op strategisch, tactisch en
operationeel niveau, waarbij een gelijk speelveld, wet- en
regelgeving en vereveningsstrategieën geen spelbreker zijn.

•

Adaptief plannen en programmeren zodat betrokkenen slim en
effectief kunnen anticiperen op ontwikkelingen.

•

Nieuwe en innovatieve werkwijzen waarbij technische,
procesmatige en organisatorische innovaties hand in hand gaan, om
daadwerkelijk effectief te zijn.

Amsterdam: het past niet en het werkt niet

Gedeelde urgentie
Maatschappelijke opgaves worden gefrustreerd door ondergrondse infra:
• Het past niet
• Veel hinder
• Hoge kosten
• Duurt te lang

Er is een systeemsprong nodig.

Onderschrijft u de urgentie?

•
•
•

Herken je dit? Speelt dit ook in jouw
gemeente?
Zijn er aspecten die niet aan de orde zijn?
Wat missen we?

Essentie aanpak
Hoe komen we tot systeemsprong:
• Er komt een innovatieprogramma
• Kennis is aanwezig bij partijen in de gehele keten
◦

•

Kennis is ook buiten de keten aanwezig
◦

•
•
•

Netbeheerders, aannemers, advies- en ingenieursbureaus, leveranciers van materialen
en materieel, kennisinstituten, opleidingen
Ter inspiratie: scheepsbouw, IT, installatietechniek, out of the box kunstenaars,
innovatoren, etc.

Innovatieprogramma kan leren van opzet van andere innovatieprogramma’s
Organisaties die meedenken hebben daar later geen nadeel van bij aanbestedingen
Leren wat werkt doen we ook in de praktijk in echte straten/wijken

Aanpak (Edith)
Hoe komen we tot een innovatieprogramma:
● Wat gaan we doen?
● Hoe gaan we dat doen?
● Met wie gaan we dat doen?

Wat vragen we u vandaag?
Wilt u deelnemen aan koplopergroep?
Wilt u deelnemen kwartiermakergroep?
12 april: Flexival
Presentatie rapport Common ground en de
aankondiging van innovatieprogramma
Bent u hierbij?

Co-creatiesessies

De co-creatiesessies richten zich op:
• Thema’s voor innovatielijnen
• Organisatie innovatieplatform
• Kennisinfrastructuur rond
innovatieplatform
• Financiering innovatieplatform
• Verkrijgen draagvlak

Kenmerken innovatieprogramma
•
•
•
•
•
•
•

Overstijgt niveau individuele gemeente – met
elkaar kennis ontwikkelen
Proeftuinen met concrete aanleg/renovatieprojecten; schaalgrootte: wijk
Integraliteit: combineren van zoveel mogelijk
(toekomstige) opgaves
Gemeente voert een vorm van regie als
verantwoordelijke voor RO
Innovaties kunnen zich richten op: techniek,
ruimtelijke ordening, governance, financiering
Uitvoering door marktpartijen
Opdrachtgevers: gemeenten en netbeheerders

Reacties deelnemers
Uw reactie in:

3 tops

In drietallen 10 minuten, plenair terugkoppelen

3 tips

Wat vragen we nu?
Deelnemen aan de Koplopergroep
Doet u mee aan de koplopergroep?
12 april: Flexival
Aanwezig zijn en onderdeel zijn van de kennismakingsmarkt
Tot eind april: Opstellen plan
3 deelnemende gemeenten aan kwartiermakergroep
Feedback op het plan van aanpak
U krijgt van de kwartiermakergroep een PvA waarvoor we commitment vragen

Wat vragen we later? (Gijsbert)
April tot najaar 2019: co-creatietraject voor plan voor innovatieprogramma
Deelname aan de co-creatiesessies, en een vd mogelijk te vormen werkgroepjes
Bijdragen aan budget voor opstarten traject in 2019
Najaar 2019: bijeenkomst beslissers voor verkrijgen commitment
Presentatie van het plan; Intern gemeenten de juiste persoon betrekken en laten
deelnemen
Uitvoering van het innovatieprogramma
• De pilots: locaties inbrengen: is gemeente bereid een voortrekkersrol te nemen en
meer ‘gedoe’ te accepteren.
• Financiering: Bijdragen aan gezamenlijk innovatiebudget
• Rol pakken: Regierol nemen en alle eigenaren van huidige en toekomstige
ondergrondse infrastructuur verbinden

12 april: Flexival kabels en leidingen
Highlights Flexival
•

Overhandiging eindrapport en gesprek met bestuurders

•

Ondertekening uitvoeringsconvenant PZH en
netbeheerders

•

Start project ‘Vol onder maaiveld’

•

Bezoekers maken kennis met gemeenten

•

Lunch en middagprogramma

Hartelijk dank voor het meedenken en meedoen!

