
 

Pagina 1 van 3 

 

Inventarisatie voorwaarden en verordeningen kabels en leidingen 
 
 
Aanleiding voor het project 
In de versnipperde markt van ondergrondse kabels en leidingen, waarin de lokale overheden 
verantwoordelijk zijn voor het beleid op de ondergrond, zorgen de vele onderlinge relaties voor een 
veelvoud aan overeenkomsten en bijkomende voorwaarden. Zoveel gemeenten en belanghebbenden 
die aanspraak maken op de ondergrondse ruimte, zoveel verschillende voorwaarden, regelgeving, 
verordeningen en richtlijnen. Het COB-project ‘Worstelen met kabels en leidingen’ heeft laten zien 
dat uniformiteit gewenst is, zodat men weet waar hij/zij aan toe is, maar ook dat diezelfde uniformiteit 
een utopie lijkt.  
 
Daarnaast zullen maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie de komende decennia veel van 
de partijen in de kabels-en-leidingenbranche vragen. Het COB-project ‘Common ground voor 
ondergrondse infra’ wordt het tekort aan capaciteit op de arbeidsmarkt om de werkzaamheden aan 
ondergrondse infrastructuur uit te voeren die nodig zijn om de maatschappelijke opgaven adequaat 
en op tijd te realiseren, terecht gezien als een bedreiging. Er is behoefte aan een zo groot mogelijke 
mate van efficiëntie bij het werk dat uitgevoerd moet worden. 
 
Het COB-project ‘Common ground voor ondergrondse infra’ heeft ook de mogelijkheid benoemd dat 
de gelijktijdigheid van de energietransitie, klimaatmaatregelen, de uitrol van het 5G-netwerk, de 
verdichting van steden en de renovatie-opgave momentum geven om effectiever te werken aan en in 
de ondergrond.  
 
Een inventarisatie van voorwaarden, verordeningen en handboeken kan bijdragen aan een meer 
uniforme situatie waarbij projecten in de ondergrond effectiever uitgevoerd worden. 
 

Probleemstelling/doelstelling 
Momenteel is er onvoldoende uniformiteit te vinden in de verschillende algemene verordeningen 
ondergrondse infrastructuur (AVOI’s) en handboeken kabels en leidingen van gemeenten. Daarnaast 
kunnen de voorwaarden van kabel- en leidingbeheerders met betrekking tot werkzaamheden van 
partijen nabij hun assets ook nog eens verschillen per beheerder én per regio. Er vindt wel 
standaardisering van graafvoorwaarden plaats onder elektra- en gasnetbeheerders binnen Netbeheer 
Nederland, maar niet vanuit een onafhankelijke invalshoek. Tevens worden de NEN7171-1 en de 
NPR7171-2, geschreven ter ordening van de ondergrond in het algemeen en ondergrondse netten in 
het bijzonder, onvoldoende toegepast en voldoen deze bepalingen nauwelijks meer aan de huidige 
tijd. Er wordt momenteel onderzocht of beide documenten aanpassing behoeven. 
 
Leden van het COB-platform Kabels en leidingen onderschrijven het bovenstaand geschetste beeld. 
Ook zijn er enkele aandachtsgebieden benoemd gedurende een interactieve sessie tijdens de 
platformbijeenkomst van 28 februari 2019. De grote verscheidenheid aan voorwaarden van de 
verschillende netbeheerders en aan verordeningen en handboeken kabels en leidingen van 
gemeenten, vragen volgens de leden als eerste om aandacht. 
 
De doelstelling van de inventarisatie is tot inzicht te komen welke documentatie geüniformeerd kan 
worden en welke aanvullingen op de wettelijke voorwaarden noodzakelijk zijn om kabels en leidingen 
veilig, betrouwbaar en vooral efficiënt te kunnen ontwerpen en aan te kunnen leggen. Hierbij wordt 
gebruikgemaakt van reeds gepubliceerde en openbaar beschikbare documentatie. 
 
Plan van aanpak, inclusief mijlpalen 
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Het startschot voor de inventarisatie is gegeven op de platformbijeenkomst van 28 februari 2019, 
waar de aanwezigen in carrousel-vorm vijftien vragen hebben beantwoord. Enkele aanwezigen 
hebben daarbij aangegeven actief te willen deelnemen aan de inventarisatie (zie verderop). Na de 
bijeenkomst is de input verder verfijnd met de deelnemende partijen.  
 
De periode tot half juni wordt gebruikt om een werkgroep te formeren, bij voorkeur met 
platformleden werkzaam bij netbeheerders, gemeenten en gespecialiseerde adviesbureaus. De 
werkgroep zal aangevoerd worden door een projectleider/coördinator met ruime kennis op het 
gebied van richtlijnen, verordeningen, etc. 
 
De werkgroep zal vervolgens deelnemen aan drie sessies: 
 
Tijdens de kick-off (eerste sessie) zal nadere invulling gegeven worden aan de inventarisatie van de 
eerdergenoemde aandachtsgebieden. Tevens zullen de mogelijkheden tot uniformering van 
voorwaarden van netbeheerders worden geïnventariseerd. Met de projectbetrokkenen worden de 
voornaamste struikelblokken/knelpunten voor de verschillende groepen (ingenieursbureaus, 
aannemers, netbeheerders, gemeenten) opgesomd. Aan de hand van bestaande KLIC-meldingen van 
concrete projecten (aangedragen door de werkgroep zelf) worden meegestuurde bestanden 
beschouwd en met elkaar vergeleken. Ook worden projecten beschouwd waarbij partijen in goed 
overleg combiwerken tot een succes hebben gemaakt. Tijdens dezelfde bijeenkomst zal een aanzet 
gegeven worden om verbeterslagen in de uniformiteit door te kunnen voeren.  
 
Tijdens een tweede sessie zal een blik geworpen worden op enkele AVOI’s en beschikbare handboeken 
kabels en leidingen van grote, middelgrote en kleine gemeenten om de voornaamste verschillen bloot 
te leggen in vergelijking met de beschikbare modelverordening. Hierbij zullen noodzaak en 
wenselijkheid van eisen van elkaar gescheiden worden alvorens een aanbeveling te doen.  
 
Tijdens een derde sessie wordt een verdieping aangebracht door het verder uitwerken van de 
aanbevelingen uit de eerste twee sessies. 
 
De bevindingen worden telkens in de eerstvolgende weken na de sessie gedeeld met de werkgroep 
voor eventuele opmerkingen. Resulterende aanbevelingen en conclusies worden in november per 
aandachtsgebied gedocumenteerd en op de platformbijeenkomst in december gepresenteerd. 
 
Deelnemende partijen (tot nu toe) 
Tijdens de platformbijeenkomst van 28 februari 2019 hebben de volgende aanwezigen als eerste 
aangegeven geïnteresseerd te zijn en te willen meewerken aan de inventarisatie:  
 

Personen Organisatie 

Theo Ellenbroek Volker Wessels Infra 

Pieter Versluys Movares 

Ron de Puy gemeente Utrecht 

René Frinks Heijmans 

Han Beukers Blindguide 

Hans Koeslag Sweco 

Rudi Zoet GoConnectIt 

Yvonne de Rijck Bouwend Nederland 

 
De werkgroep wordt nog verder aangevuld, zie hierboven bij het plan van aanpak. 
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Deliverables 
De resultaten uit de sessies alsmede concrete verbetermaatregelen zullen steeds na de bijeenkomsten 

kort gerapporteerd worden. Tot slot volgt het rapporteren van de aanbevelingen en een presentatie. 

Onderstaand zijn de mijlpalen voor de inventarisatie opgesomd: 

 

Activiteit/Deliverable Geplande datum 

Aanvullen werkgroep 15-06-2019 

Kick-off, sessie 1 21-06-2019 

Sessie 2, AVOI’s en handboeken K&L 01-09-2019 

Sessie 3, uitwerken aanbevelingen 15-10-2019 

Opstellen document met aanbevelingen 15-11-2019 

Presentatie inventarisatie 06-12-2019 

 


