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Drukte! …  Regie?



Programma:

Introductie

Dilemma’s

Dialoog

Reflectie



Introductie



Wat gebeurt er?



Zorgen van de sector 
daarbij: 

Benodigde ruimte vs. beschikbare ruimte

Samenhangende sturing, wet- en regelgeving 
en financieringsinstrumenten



Dit komt door …

Informatie is niet bekend of niet ontsloten

Gebrekkige ordening

Bovengrondse ontwikkelingen gaan zeer snel

Niemand kan eigen doelen zelfstandig realiseren

Samenwerking strategisch en tactisch niveau minder ontwikkeld

Prikkels voor effectieve samenwerking ontbreken

Bestaande wet- en regelgeving belemmeren

Het ontbreken van overkoepelende regie



Blik op regie



Regie



Drie interacterende processen 
met verschillende type sturing



Mijn beeld:

Veel problemen in de uitvoering van de projecten zijn 
het gevolg van keuzes en organisatie in de andere 
processen.

Voor veel problemen in de uitvoering van de 
projecten worden individuele keten- en 
projectbeheersingsoplossingen voorgesteld.

Daardoor is er een groot risico op het nemen van 
contraproductieve beheersingsmaatregelen. En blijven 
de problemen bestaan.



Gemeente heeft vijf 
mogelijke rollen!

Visionair

Directief

Faciliterend

Toetsend

Uitvoerend



Dilemma’s uit Rotterdam



Regie voeren over 
de ondergrond

Case Rotterdam

Henk van der Maas
Beheerder ondergrond

12 april 2019  COB



Rotterdam Amsterdam

1617-4-2019 Voorbeeldpresentatie

Inwoners 645.000
Oppervlakte         320 km² 
Stedelijk gebied   195 km²
Havengebied       125 km²

Groter accent op de haven

Inwoners           855.000
Oppervlakte 220 km²
Stedelijk gebied 200 km²
Havengebied 20 km²

Groter accent stedelijk gebied



Rotterdam Amsterdam
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Kabels :  Stad        6.500 km
Haven    4.000 km

Buizen :   Stad       6.000 km
Haven   2.500 km

Telecom : Stad     20.000 km
Haven   4.000 km

Totaal ca.     43.000 km

Geen idee



Regie voeren

18

Stanley Kubrick
Strak, vast script, duur, 
streven naar perfectie, 
ordelijk, Regisseur in 
de lead, Acteurs volgen 
strakke aanwijzingen.

Last von Trier
Vrij, hand-held camera, 
improviseren, low-
budget, chaotisch,
Dogma: Acteurs maken 
de film, regisseur niet 
op aftiteling.

Vasthouden 
of loslaten 

?



Rotterdam Amsterdam

Uitgebreide speciale regelgeving 
voor werken aan K&L:

Leidingverordening
Handboek Leidingen
Precarioverordening
12 Vergunningsverleners K&L
18 Toezichthouders K&L
STOR (Stedelijk Team Openbare Ruimte)
POB’s (Programma Overleg Buitenruimte)
Uitgebreide TVM-procedure
Convenant K&L (R’dam, Stedin, Evides)

Hoge legeskosten,
Strak dichtgetimmert script
Weinig graafschades
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Uitgebreide regelgeving voor werken in de 
openbare ruimte: 

WIOR Werken in de Openbare ruimte
Coördinatiestelsel (sinds ca. 1930)
Strenge BLVC-eisen 
(Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie)

Nauwelijks additionele regels mbt K&L
Weinig toezicht op k&L

Lage legeskosten
Grote verantwoordelijkheid bij de markt
Ongeordende ondergrond
Meer graafschades



Doel 1: BLVC: (verkeers)hinder voorkomen, stad veilig, 
leefbaar en bereikbaar houden, bewoners betrekken.
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Gaat volgens mij 
in beide steden 

even goed 

(of even slecht?)



Doel 2 Ondergrondse ordening 
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Rotterdam heeft zelf een Leidingverzamelkaart (LVZK)
Daardoor ze niet afhankelijk is van het Kadaster of 
leidingeigenaren om te weten waar leidingen liggen.

Werkelijke liggingsgegevens worden ingemeten
Geplande leidingen worden aangegeven



De ondergrond is vol komen te liggen
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Met 
kabels en 
leidingen, 

en …

◄ Haven ►



…. en met heel veel andere objecten.
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Explosieven WO II,
peilbuizen, lichte 
ophoogconstructies,
archeologie, duikers,
opslagtanks, tunnels,  
brandputten, gemalen, 
brugkelders, drainages, 
WKO’s, geothermie



De ondergrond wordt gebruikt om bovengronds 
ruimte te scheppen
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• Energietransitie,
• Stedelijke verdichting, 
• Toenemende aandacht voor Leefbaarheid
• Klimaatadaptatie
• Vergroening
• Toenemende onderhoudsbehoefte
• Smart City,
• Afvalscheiding,



Rotterdam 3D 
ondergronds
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Stellingen m.b.t. Regie 

1. De energietransitie zal zich vooral ondergronds afspelen.
• Hoge kosten voor leidingeigenaren belemmeren hun daadkracht. Ze krijgen de financiering niet rond.

2. Om de steden leefbaar te houden verdwijnen steeds meer zaken naar de ondergrond.
• Ondergrondse Ruimtelijke Ordening krijgt nog nauwelijks aandacht. Dat moet meer aandacht

3. Het idee achter de Omgevingswet is dat de overheid minder regelend en slechts kaders stelt. 
• Moet Rotterdam dan ook niet minder verordenen en de markt meer vrijheden geven?

4. Alleen gemeenten hebben een integrale kijk op zowel boven- als ondergrond en zijn in staat 
Ondergrondse Ruimtelijke Ordening te coördineren/regisseren.

• Maar dat kan alleen als alle spelers het eens zijn over deze rol en deze accepteren
• En dat kan alleen als de gemeente oog heeft voor de belangen van alle spelers
• En dat kan alleen als er wederzijds vertrouwen is, met open kaart gespeeld en dus goed wordt 

samengewerkt.

5. In het schema van Geert Roovers:
• Rotterdam wil graag visionair zijn, maar erkent dat het de markt ook meer ruimte moet geven.
• Amsterdam wil vooral facilitair zijn, maar zoekt naar orde in de ondergrondse chaos.
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:

Dialoog

Reflectie



Dank voor uw aandacht!


