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Nieuwe platformcoördinatoren

Theo Ellenbroek

- Wie ben ik?

- Hoe ben ik in de wereld van K&L gerold?

- Wat wil ik met het platform bereiken?
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Nieuwe platformcoördinatoren

Rudi Zoet

- Wie ben ik?

- Hoe ben ik in de wereld van K&L gerold?

- Wat wil ik met het platform bereiken?

woensdag 11 maart 2020
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Nieuwe platformcoördinatoren



Opening

10 maart 2020

Onze ambities m.b.t. het platform

1. Vehikel blijven om nieuwe onderzoeksvragen te formuleren en onderzoeken op te starten

2. Ontvankelijk voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen

3. Plek om vraagstukken, ideeën en nieuws uit te wisselen

4. Informele, open setting waarbij iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen!

5. Thema’s moeten prikkelend en inspirerend zijn

6. Daarbij staan samenwerking en onderling vertrouwen centraal

7. We willen het bereik vergroten

HOE? DAAR GAAN WE NÁ DE PAUZE SAMEN MEE AAN DE SLAG!



Opening

Agenda:

1. Voorstellen nieuwe platformcoördinatoren 13:30 uur

2. De ondergrond draait door 13:45 uur

3. Tafelgesprek over de Robert Fruinstraat 14:00 uur

Pauze 15:00 uur

4. Platform 3.0 (post-commongroundismische era) 15.15 uur

5. Inventarisatie samenwerkingskansen 15.45 uur

Borrel 16.30 uur

10 maart 2020



De ondergrond draait door

woensdag 11 maart 2020

Nieuwe rubrieken:

• K&L in het nieuws/de media

• Update SvZ kennisarena

• Weerbericht juridische zaken

• Platformlid stelt zich voor

• Platformlid zoekt platformlid

• ... ?



Opening

10 maart 2020

Centrale bibliotheek Rotterdam

• Ontworpen door Jaap Bakema en Hans Boot

• Voor het ontwerp was een prijsvraag uitgeschreven

• Meest bezochte culturele instelling van Rotterdam (2,5 
miljoen bezoekers)

• Geïnspireerd op het Centre Pompidou

• Onlangs (20 januari) heropend



Kabels en leidingen in het nieuws

woensdag 11 maart 2020

Bron: De Stentor

Bron: NRC

Bron: BNR



Kabels en leidingen in het nieuws

woensdag 11 maart 2020 Bron: De Stentor

Bron: Algemeen Dagblad

Bron: Liander



De ondergrond draait door

woensdag 11 maart 2020

Nieuwe rubrieken:

• K&L in het nieuws/de media

• Update SvZ kennisarena

• Weerbericht juridische zaken

• Platformlid stelt zich voor

• Platformlid zoekt platformlid

• ... ?



Organisaties komen samen in de Kennisarena 

• Voor alle stakeholders (ook concurrenten);
• Projecten dragen bij aan het maatschappelijk belang;
• Onderzoek sluit aan bij behoeftes en signalen vanuit de 

praktijk;
• De resultaten worden openbaar en onvoorwaardelijk 

gedeeld;
• Concrete resultaten binnen (maximaal) achttien maanden;
• Gerelateerd aan heldere langetermijndoelen (voor 2030);
• Het project wordt gefinancierd door bijdragen van de 

deelnemende partijen in zowel uren als cash.



De kikkers in de kruiwagen

O



Verder interessant: 



De ondergrond draait door

woensdag 11 maart 2020

Nieuwe rubrieken:

• K&L in het nieuws/de media

• Update SvZ kennisarena

• Weerbericht juridische zaken

• Platformlid stelt zich voor

• Platformlid zoekt platformlid

• ... ?



Wet, wet, wet
Jarko van Bloois (Legal Infra)

woensdag 11 maart 2020



Woud aan stukken

Datum 



Doel

woensdag 11 maart 2020

Terugkerende rubriek hangende wetsvoorstellen
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Vraag

Vorm?
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Wet Laatste voortgang Inwerkingtreding Besluitvorming

Omgevingswet 18-2-2020. Aanvulling geluid en bodem: graven in de bodem 1-jan-21 Zomer: ivm Digitaal Stelsel Omgevingswet

Wet nadeelcompensatie 16-07-2019. Samenvallen inwerkingtreding Omgevingswet 1-jan-21 Zie vorige

Wibon Verruiming handhavingsmogelijkheid AT (bestuursdwang) 1-jan-21 Zie vorige

Energietransitie (C&Hwet) Afsluitbevoegdheid bestaande bouw (Overvecht Noord) ? 4 weken voor visie. Daarna nog 2e en 1e K)

Implementatie Telecomcode Bestaat nog niet. Enkel consultatie ? Nog geen parlementair dossier

Optie 1: lijst



woensdag 11 maart 2020

Optie 2: Uitlichten

Wet Laatste voortgang Inwerkingtreding Besluitvorming

Omgevingswet 18-2-2020. Aanvulling geluid en bodem: graven in de bodem 1-jan-21 Zomer: ivm Digitaal Stelsel Omgevingswet

Wet nadeelcompensatie 16-07-2019. Samenvallen inwerkingtreding Omgevingswet 1-jan-21 Zie vorige

Wibon Verruiming handhavingsmogelijkheid AT (bestuursdwang) 1-jan-21 Zie vorige

Energietransitie (C&Hwet) Afsluitbevoegdheid bestaande bouw (Overvecht Noord) ? 4 weken voor visie. Daarna nog 2e en 1e K)

Implementatie Telecomcode Bestaat nog niet. Enkel consultatie ? Nog geen parlementair dossier
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Optie 3: ?



Dank voor de input!



De ondergrond draait door

woensdag 11 maart 2020

Nieuwe rubrieken:

• K&L in het nieuws/de media

• Update SvZ kennisarena

• Weerbericht juridische zaken

• Platformlid stelt zich voor

• Platformlid zoekt platformlid

• ... ?



Platformlid zoekt platformlid

1. Kragten is op zoek naar samenwerkingspartners voor de applicatie Beeldkragt, 
waarbij de smartphone als landmeter kan worden gebruikt om een 3D visualisatie 
van de ondergrond te maken. Contactpersoon: fvn@kragten.nl

2. ProRail is in het kader van het ERMTS-programma op zoek naar manieren om kabels 
sneller, efficiënter en goedkoper te leggen! In april 2020 volgt een marktuitvraag. 
Voorafgaand vind op 16 april een aftrap-event met marktpartners plaats. 
Contactpersoon > luuk.vanwoudenberg@prorail.nl

3. COB is nog steeds op zoek naar een kernteamlid voor het kennisprogramma vanuit de 
invalshoek financiën 

Toevoeging voor de volgende bijeenkomst kunnen worden gestuurd naar 
rudi.zoet@cob.nl

10 maart 2020

mailto:fvn@kragten.nl
mailto:luuk.vanwoudenberg@prorail.nl


Bundelingssystemen
Tafelgesprek over de Robert Fruinstraat Rotterdam



Bundelingssystemen

10 maart 2020

Tafelgesprek met:

◦ Jaap Peters Gemeente Rotterdam

◦ Marcel Bruin Gemeente Rotterdam

◦ Hugo Hoenders Gemeente Alphen aan den Rijn

◦ Theo Ellenbroek COB
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Pauze!



Platform 3.0
Post-commongroundismische era
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Platform 3.0
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Platform 3.0

1. Hoe pakken we nieuwe onderzoeksvraagstukken beet?

2. Hoe houden we onszelf als netwerk op de hoogte van ontwikkelingen?

3. Hoe houden we het prikkelend en inspirerend?

4. Wat verwachten we verder eigenlijk van het platform? 



10 maart 2020

Platform 3.0

1) Pak jouw smartphone erbij

2) Browse naar de volgende weblocatie (of scan QR-code):

https://gci.participoll.com

3) Stem op een optie (A t/m F) zodra een vraag in beeld verschijnt

theater  - Welkom2017

https://gci.participoll.com/

https://gci.participoll.com/


10 maart 2020

Vraag 1

Ik neem vooral deel aan de platformbijeenkomsten om:

A ) Op de hoogte te blijven van ontwikkelingen

B ) Een probleem of kwestie aan te dragen

C ) Contacten te leggen (netwerken)

D ) Invloed uit te oefenen op de koers binnen de sector

E ) Kennis bij te dragen

F ) Anders

De toekomst van het platform

A B C D E F

62
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Vraag 2

Aan deze eigenschappen van het platform hecht ik de meeste waarde:

A ) Preconcurrentieel

B ) Sectorbrede ledensamenstelling

C ) Onafhankelijkheid

D ) Mix van onderwerpen en invalshoeken

E ) Koppeling met lange termijn visie

F ) Productie van kennis output

De toekomst van het platform

vote at gci.participoll.com

A B C D E F

60Meerdere antwoorden toegestaan
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De toekomst van het platform

Vraag 3

De Kennisarena/Common Ground zou de volgende positionering moeten krijgen 
tijdens alle platformbijeenkomsten: 

A ) Telkens uitgebreide verdieping van de projecten

B ) 50/50 verdeling tussen projecten en andere onderwerpen

C ) Platform beknopt bijpraten over de voortgang

D ) Niet teveel aandacht aan besteden, daar is het Flexival voor

A B C D

25



10 maart 2020

De toekomst van het platform

Vraag 4

Ik ben met name geïnteresseerd in de volgende invalshoek(en):

A ) Technieken (aanleg, opsporing, monitoring, visualisatie etc.)

B ) Beleid, wet- en regelgeving 

C ) Samenwerking en organisatie

D ) Financiële afwegingskaders 
A B C D

27
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De toekomst van het platform

Vraag 5

De volgende onderwerpen zouden vaker aan bod moeten komen:

A ) Bundeling en ordening

B )   Aanlegtechnieken

C ) Kabels en leidingen in (grote) infraprojecten

D ) Graafschadereductie

E ) Beleid t.a.v. energietransitie, klimaatadaptatie etc.
A B C D E

52Meerdere antwoorden toegestaan
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De toekomst van het platform

Vraag 6

De volgende zaken zijn interessant als vaste rubriek (DODD):

A ) K&L in het nieuws/ de media

B ) Stand van zaken wet- en regelgeving

C ) Platformlid zoekt platformlid

D ) Platformlid stelt zichzelf voor

E ) Ik heb een ander goed idee

0

vote at gci.participoll.com

Meerdere antwoorden toegestaan
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De toekomst van het platform

Vraag 7

De onderwerpen zouden per bijeenkomst

A ) Moeten worden gegroepeerd in thema’s

B ) Divers/variërend moeten zijn

A
32%

B
68%

25
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De toekomst van het platform

Vraag 8

Meer van het volgende graag!

A ) Presentaties en lezingen

B ) Tafelgesprekken

C ) (Plenaire) discussie/ debat

D ) Projectbezoeken

E ) Workshops en seminars
A B C D E

49Meerdere antwoorden toegestaan
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De toekomst van het platform

Vraag 9

Onderwerpen worden bij voorkeur door het platform ingebracht, door middel van:

A ) Een oplossing/ innovatie

B ) Een probleemstelling

C ) Een algemene ontwikkeling

D ) Een praktijkcasus

A
11%

B
30%

C
15%

D
44%

27
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De toekomst van het platform

Vraag 10

Ik zou mijzelf (en mijn bedrijf) graag eens in een kwartier tijd aan het platform 
willen voorstellen:

A ) Ja

B ) Ja, maar dan wel in combinatie met een onderwerp

C ) Nee

vote at gci.participoll.com

A
4%

B
58%

C
38%

24
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De toekomst van het platform

Vraag 11

Platformbijeenkomsten ‘uitzenden’ door middel van een videoverbinding, is een...

A ) Goed idee, dat vergroot het bereik

B ) Goed idee, maar ik ben dan minder vaak aanwezig

C ) Slecht idee, dit belemmert discussie en interactie

D ) Slecht idee, dit gaat ten koste van vertrouwelijkheid

A
9% B

5%

C
68%

D
18%

22



Samenwerking
Brainstorm over kansen



Actieve oefening over samenwerking
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2 minuten:

Regels:

- Geen knopen losmaken

- Handen mogen niet uit de lussen worden gehaald

- Touw moet heel blijven



Samenwerking
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Common ground:

“Werkveld is een lappendeken van belangen, taken en verantwoordelijkheden”

“De huidige sturing van de aanleg en vervanging is volledig gericht op de eigen doelen van de individuele netbeheerder 
of overheid”

“Er zijn veel goede voorbeelden van afstemming van planning en werkzaamheden, met name op (operationeel) 
projectniveau. Zowel bij het formuleren van strategieën, het opstellen van beleid en programma’s en voorafgaand aan 
de uitvoering wordt slechts mondjesmaat samengewerkt”

“Monitoring, evaluatie en leren op tactisch en strategisch niveau zijn veelal niet aanwezig”

“Afstemming wordt beperkt door regionale fragmentatie”



Samenwerking
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Kabels, leidingen en mensen (O43):

“Samenwerken is volgens de respondenten belangrijk om tot de maatschappelijk meest 
verantwoorde oplossing te komen en de boven- en ondergrondse ruimte geïntegreerd te 
ontwerpen. “

“Samenwerking kan volgens de respondenten zowel voor kennisontwikkeling als
voor informatieoverdracht een belangrijke rol spelen (uniformiteit en standaardisatie)”



Samenwerking
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Projecten:Platform 
K&L

• Voor alle stakeholders (ook concurrenten);
• Projecten dragen bij aan het maatschappelijk belang;
• Onderzoek sluit aan bij behoeftes en signalen vanuit de praktijk;
• De resultaten worden openbaar en onvoorwaardelijk gedeeld;
• Concrete resultaten binnen (maximaal) achttien maanden;
• Gerelateerd aan heldere langetermijndoelen (voor 2030);
• Het project wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende partijen in 

zowel uren als cash.



Samenwerking
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Gezamenlijke inventarisatie:

• Op welke gebieden werken we in de sector nog niet (voldoende) samen?

• Waar vinden best practices van samenwerking plaats die we nog niet op de 
radar hebben?

• Welke bestaande samenwerkingsinitiatieven zouden naar een hoger plan 
moeten worden getild?



Samenwerking
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Project Haalbaarheid Wenselijkheid Ik doe mee!

Adaptief 

plannen –

vergelijking 

van uitwissel-

platforms

Convenant 

om 

graafschade 

te voorkomen

...
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3
3

3
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1
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1
3

3 3

2
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3

3

3

3
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2
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1
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1
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1

2

1

1

1

32
3

2
2

Voornaam achternaam 1

Voornaam achternaam 1

Voornaam achternaam 2

Voornaam achternaam 2

Voornaam achternaam 2

Voornaam achternaam 4



Samenwerking
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Flexival:

• Projecten worden gewaardeerd (ranking)

• Vervolgens met een projectplan aan de slag

• Op zoek naar financiering



Borrel!


