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De boodschap

1. Lang intensief traject met 2 concrete eindproducten:
– Uitvoeringsprotocol (UP)
– Aangepaste nadeelcompensatieregeling (NKL-ZH 

2019)

2. Het gaat uiteindelijk om een soepele uitvoeringspraktijk:
– Sturen op de bedoeling van het UP
– Op naar samen continu verbeteren

3. Gestage groei van vertrouwen



Opbouw

• Voorgeschiedenis

• Proces van verleggingen / Uitvoeringprotocol (+)

• Nadeelcompensatie

• Het vervolg



Chronologie in hoofdlijnen (1)

2010 t/m 2013: 
– NKL-ZH 2010
– > 2010 (relatief) veel gedoe en bezwaren; PZH ging verleggingen 

steeds meer als toprisico in projecten zien
– 12 juli 2013: Brief van Oasen/Evides/Dunea: verzoek evaluatie 

NKL-ZH 2010

30 oktober 2013: start SOP (netwerk bijeenkomsten); leverde 3 thema’s
– Vroegtijdig afstemmen plannen 
– UP
– NKL

2015 + 2016
– Dec. 2014: start ‘werkgroep’ UP met onafhankelijk 

procesbegeleider; incl. KPN
– Dec 2015: Brief van netbeheerders met verzoek om in overleg te 

treden over NKL-ZH 2010
– Dec 2016: eindresultaat UP



Chronologie in hoofdlijnen (2)

2017
– Invoering UP-2016 bij PZH
– Gesprekken tussen PZH en netbeheerders over 

NKL-ZH 2010
– Onderhandelingsresultaat evaluatie NKL-ZH 2010 

(24/10)
– Jaarverslag bezwarencommissie PZH: wens om 

duidelijke regeling

2018:
– Afronding NKL-ZH
– UP+ 



Betrokken partijen



Het Uitvoeringsprotocol

• Wat is de bedoeling:  
– Samenwerken om soepel te verleggen (indien nodig);
– Synchroniseren van projectmatig werken van 

netbeheerders en PZH;
– Werken volgens de geest v/h protocol en niet volgens 

de letter;

*Gebaseerd op NKL 1999/SKL 2001 (RWS)



Hoofdopzet UP

1. Inventarisatie

2. Vooroverleg 
(incl.vergoeding)

4. Detail-
engineering

5. POS
Projectovereenstemming

uitvoerings-
protocol art. 1.1

uitvoerings-
protocol art. 1.3

uitvoerings-
protocol art. 2

3. VTA/VTM 
verzoek tot aanpassing/maatregelen

6. Uitvoering

Uitvoerings-
protocol art. 1.2 

en 1.5

naar vlg. fase indien aanpassing noodzakelijk

indien overeenstemming

naar vlg. fase indien geen bezwaar

naar vlg. fase indien 'knelpunt'/aanleiding

indien overeenstemming

initiatief provincie

7. Afhandeling
nadeelcompensatieverzoek

uitvoerings-
protocol art. 8



UP akkoord; en de NKL dan ?

• 2016: akkoord over concept UP;
• PZH gestart met interne implementatie;
• Start gesprekken PZH-netbeheerders over NKL;
• 2017: Onderhandelingsresultaat (okt);
• Jaarverslag 2017 bezwarencommissie PZH;
• Tekstuele detaillering NKL en doorpakken UP;
• 2019: van UP naar UP+ (febr).



Uitgangspunten NKL en UP ZH 2019

Onderhandelingsresultaat oktober 2017:

a. Vergoedingenregime voor kruisende leidingen conform IPO-model: 
“vergoeding voor werkelijke uitvoeringskosten en kosten voor ontwerp en 
begeleiding, ongeacht de leeftijd van de betreffende ontheffing, tenzij de 
kabel of leiding technisch versleten is.” in de NKL-ZH

b. Toepassen, bekrachtiging en uitrollen UP K&L

c. Terughoudend omgaan met verlegging van bijzondere leidingen in UP 
K&L

d. Toevoeging van een tekstvoorstel voor ‘commerciële belangen’ in de 
toelichting op de nadeelcompensatieregeling NKL-ZH

e. Ook ‘we agree to disagree’, maar willen wel graag met elkaar verder



Uitgangspunten NKL-ZH 2019

Leesbaarheid:

• Jaarverslag 2017 Bezwarencommissie PZH: “In een ander 
advies in 2017 heeft de commissie gewezen op diverse 
onduidelijkheden in de artikelen 1, 3, 4 en 5 van de 
Regeling nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-
Holland 2010 (NKL-ZH 2010). Zij heeft aanbevolen de 
formulering zo te verhelderen dat over bedoeling en 
inhoud van die artikelen niet langer verwarring en 
misverstanden kunnen ontstaan.”



Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen 

Zuid-Holland 2019

• Vastlegging van het proces en afspraken: 
“Samenwerken om soepel te verleggen”

• Nieuw in UP+:
– Wederzijdse binding
– Aanvullingen:

• 1.6: Terughoudend omgaan met bijzondere leidingen
• 10.2: In beginsel niet in bezwaar en beroep, maar 

escalatie op management niveau en daarna 
bestuurlijk niveau.



Ondertekening op 12 april!



Beleidsregel Nadeelcompensatie kabels & 

leidingen Zuid-Holland 2019

• Nieuwe beleidsregel is in werking! 

• Standaard werkwijze voor de beslissing over toekennen 
van nadeelcompensatie aan netbeheerder:
– Berekeningssytematiek
– Procedure (aanvraag, etc.)

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/CVDR621760/CVDR621760_1.html


NKL-ZH 2019
Kruisend toen én nu

2010:

2019:



Businesscase PZH

• Investering: het kost de PZH meer geld!

• Winst op soepele projecten:
– Minder bezwaren/beroepsprocedures
– Minder vertraging in projecten
– Een toprisico gemitigeerd!



En hoe nu verder ?

1. Afronden UP Telecom 

2. In overleg over gezamenlijke implementatie:
– Roadshow 
– K&L coördinator PZH

3. Begeleidingsgroep met netbeheerders en PZH: sturen op 
de bedoeling  (geen projectescalaties)
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