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1 INLEIDING  

Dit document betreft een projectplan voor het verder ontwikkelen van het idee voor een Verticaal 
Kabels & Leidingen Systeem (hierna “VKLS”).  
 
Het VKLS systeem is naar voren gekomen als een kansrijke oplossing bij het programma “Vol onder 
maaiveld” van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) en de Bouwcampus. Dit programma beoogt 
oplossingen te ontwikkelen voor het maatschappelijke probleem van ruimtegebrek in de ondergrond, 
wat vooral in binnenstedelijke gebieden urgent is. 
 
Het idee is door de deelnemers aan het programma (gemeenten, netbeheerders, aannemers, bureaus, 
overige belanghebbenden) op 1 november 2019, tijdens de tweede co-creatiesessie met de meeste 
stemmen gekozen uit een veelheid van gepresenteerde ideeën om te worden uitgewerkt.  
 
Dit projectplan is tot stand gekomen met de inbreng van een uitgebreide werkgroep (zie bijlage), en is 
erop gericht het VKLS verder te ontwikkelen en te beproeven, zodat het na goedkeuring door partijen   
in geëigende situaties in de praktijk kan worden toegepast. Dit projectplan is daarmee een voorstel 
dat gedragen wordt door alle deelnemende partijen aan de werkgroep: 
• Netbeheerders 

- Dunea 
- KPN 
- Liander 
- SLIB 
- Stichting Mijnaansluiting.nl 
- Tennet 
- Vattenfall 
- VodafoneZiggo 

• Gemeenten 
- Gemeente Den Haag 
- Gemeente Leiden 
- Gemeente Utrecht 
- Gemeente Rotterdam 

• Aannemers / bureaus 
- NPK Design 
- Aannemingsmaatschappij Van Gelder 

• Overig 
- Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen 
- NEN commissie  

 
In het projectplan worden de verschillende stappen beschreven die moeten leiden tot de uitvoering 
van een pilot met het VKLS.  
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2 HET CONCEPT 

 

2.1 Achtergrond 

De ondergrond in met name stedelijke gebieden loopt vol. Steden worden steeds drukker en er zijn 
allerlei ontwikkelingen die deze druk alleen maar groter maken, zoals de energietransitie, 
klimaatadaptatie, biodiversiteit, hittestress, 5G netwerken, uitrol FTTH of elektrisch rijden. Dit betreft 
niet alleen de hoeveelheid kabels en leidingen (K&L) in de ondergrond maar ook voorzieningen voor 
klimaatadaptie, ondergrondse containers, meer bomen en dus wortels, WKO-systemen enzovoort. 
 
Een van de manieren om de beperkte ondergrondse ruimte beter te benutten is een verticale 
ordening van de K&L, in plaats van de thans gebruikelijke horizontale/verticale ordening. Daar waar dit 
principe nu wordt toegepast zijn dit evenwel vaak relatief dure en/of situationeel gekozen 
oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het meer toepassen van gestuurde boringen of betonnen 
leidingenkokers.  
 

 

 
Horizontale ordening van K&L (volgens NEN 7171) Leidingentunnel 

 
Het te onderzoeken VKLS kan een systeem worden waarmee de verticale ordening van K&L op een 
relatief goedkope en effectieve manier kan worden ingevuld. Dit zou niet alleen aandeel leveren in de 
oplossing van het ruimteprobleem, maar kan ook bijdragen aan het beperken van graafschade 
(tientallen miljoenen euro per jaar) en overlast van werkzaamheden in toch al drukke stedelijke 
gebieden. 
 

2.2 Technisch concept 

Het technisch concept van het VKLS gaat uit van een rek / etagère waarin diverse K&L een plek 
hebben, zoals schetsmatig in onderstaande voorbeelden is weergegeven. 
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Impressies van mogelijkheden VKLS voor distributie (links) en transport (rechts) 

 
Een aantal kenmerken van dit systeem: 
• Het betreft een modulair systeem van losse elementen, zoals een staander, liggers, bodemplaat en 

beschermplaat welke aan elkaar worden bevestigd. De staander heeft over de gehele lengte 
bevestigingsmogelijkheden voor de liggers; 

• de K&L worden in het rek opgelegd op de horizontale liggers, volgens bepaalde ordening 
(bovenin de telecom kabels, dan elektra kabels, gasleiding, waterleiding en warmteleidingen). De 
telecom kabels liggen bovenin omdat deze het vaakst worden benaderd en zodoende eenvoudig 
bereikbaar zijn waardoor de overlast wordt beperkt; 

• de leidingen liggend verspringend van elkaar zodat ze van bovenaf aangeboord kunnen worden 
voor het maken van de huisaansluitingen; 

• de rekken worden in een ondergronds tracé geplaatst, met een bepaalde tussenafstand;  
• door de beschermplaat kunnen netwerken ondieper worden aangebracht en kan de graafschade 

tot wel 80% afnemen (graafschade in Nederland bedraagt circa € 35 miljoen op jaarbasis); 
• aan de staander kan een microchip worden aangebracht waardoor de exacte ligging van het VKLS 

eenvoudig is te lokaliseren met een afleesapparaat. Hierdoor zal het graven van proefsleuven  
worden beperkt. Op de microchip kan detailinformatie over de aanwezige K&L (aantal, type, 
diepteligging, afmeting, jaar aanleg e.d.) worden opgeslagen en uitgelezen; 

• de K&L in dieper gelegen etages kunnen indien nodig vanaf de zijkant(en) worden bereikt door een 
geul te graven, en waarmee in de ruimtelijke inpassing rekening wordt gehouden (waaronder de 
wijze van afdekking van het maaiveld); 
(aandachtspunten voor de K&L zijn bijvoorbeeld de wijze waarop bereikbare aftakkingen worden 
aangebracht, de onderlinge beïnvloeding van de diverse modaliteiten, e.d.) 

• de voorbeelden hierboven geven een tweezijdige invulling van het systeem, maar ook varianten 
met een eenzijdige / enkele invullingen zijn wellicht mogelijk al naar gelang de hoeveelheid aan te 
leggen netwerken; het is bij een tweezijdig systeem van belang dat er dan aan weerszijde ruimte is 
om een sleuf te graven zodat de netwerken bereikbaar blijven. 
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De uitvoeringswijze kan ongeveer als volgt zijn: 
• er wordt een sleuf gegraven voor de breedte van het enkelzijde of dubbelzijdige kabels en 

leidingen systeem;  
• vervolgens worden in de sleuf de staanders van het kabels en leidingen systeem in de grond 

gedrukt, dieper dan de ontgraving; 
• aan de staanders wordt een bodemplaat geschoven welke wordt geborgd aan de staander; aan de 

staander worden liggers bevestigd met zadels voor kabels en leidingen; 
• de liggers worden op de gewenste diepte geplaatst al naar gelang de benodigde afstand voor de 

aan te brengen kabels en leidingen; 
• de kabels en leidingen worden aangebracht op de zadels van de liggers en zo nodig bevestigd; 
• de volgorde van de aan te brengen netwerken kan zelf worden bepaald maar het meest voor de 

hand liggend is om onderaan de grotere diameters te leggen bijvoorbeeld warmteleidingen 
(WKO), daarboven de waterleiding (vorstvrij) en daarboven de elektra kabels en boven aan de 
telecom kabels; de volgorde is ook afhankelijk van de (negatieve) invloed die de verschillende 
kabels en leidingen op elkaar hebben; 

• als alle netwerken zijn aangelegd kan de sleuf worden aangevuld met zand en worden ingewaterd 
om tot een goede verdichting te komen; 

• de netwerken worden aan de bovenzijde afgedekt met beschermplaat welke aan de staanders 
 wordt bevestigd; 

• aan de bovenzijde van de staanders kan een oog worden bevestigd welke gebruikt kan worden om 
tijdens de aanleg het kabels en leidingen systeem ook aan de bovenzijde te fixeren; 

• de afmetingen van de staanders (en de hart op hart afstand), liggers, bodemplaat en 
beschermplaat zijn nader te bepalen al naar gelang de belasting welke ze moeten kunnen 
opnemen; 

• het toe te passen materiaal van het VKLS dient ten minste dezelfde ontwerplevensduur hebben 
van de aan te leggen kabels en leidingen (circa 80 jaar). 

 
De hier geschetste oplossingen zijn impressies van mogelijke invullingen van het VKLS. Via de 
uitvoering van dit projectplan wordt beoogd te komen tot één of meer uitgewerkte en beproefde 
technische oplossingen die bepaalde combinaties van voorkomende K&L in bepaalde situaties kunnen 
herbergen. Een conclusie kan uiteindelijk ook zijn dat de etagère geschikt is voor een beperkt aantal 
kabels en leidingen en dat de overblijvende kabels en leidingen op een min of meer traditionele wijze 
aangelegd blijven. 
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2.3 Stakeholders 

Er zijn diverse belanghebbenden voor wie het VKLS kansrijk kan zijn, waarbij gemeenten en 
netbeheerders de primair belanghebbenden zijn: 
• Gemeenten 

- door een combinatie van ontwikkelingen (zoals drukker wordende steden, klimaatadaptatie, 
energietransitie) is het in toenemende mate een uitdaging om alle benodigde ondergrondse 
infrastructuur goed in te passen in de openbare ruimte;  

- op steeds meer plekken is er onvoldoende ruimte om op de traditionele wijze een horizontale 
ordening van K&L toe te passen, maar zal een vorm van verticale ordening nodig zijn; 

- gemeenten hebben derhalve behoefte aan oplossingen die het mogelijk maken op een 
maatschappelijk acceptabele manier verticale inpassing van K&L te organiseren. 

• Netbeheerders 
- de steeds drukkere ondergrond maakt dat er ook steeds minder ruimte is om alle K&L op de 

voor netbeheerders meest wenselijke wijze in te passen; dit betekent bijvoorbeeld andere 
tracés, meer geboorde tracés of leidingengoten, ofwel hogere kosten en risico’s voor 
netbeheerders bij aanleg, aanpassing en beheer; 

- verticale ordening kan ook voor netbeheerders kansen bieden om in voorkomende gevallen 
een goede inpassing en beheerbaarheid van K&L te bewerkstelligen; en indien verticale 
ordening de keuze krijgt boven andere tracé oplossingen, is het in het belang van de 
netbeheerders dat er goede en aanvaardbare oplossingen worden toegepast; 

- een verticale ordening kan er voor zorgen dat er minder graafschade is waardoor 
klanttevredenheid omhoog gaat en kosten naar beneden. 

 
Behalve gemeenten en netbeheerders zijn er diverse andere partijen die een belang kunnen hebben 
bij de ontwikkeling van een VKLS: 
• KLO: Kabel en Leiding Overleg samenwerkingsverband van grondroerders, netbeheerders en 

beheerders van de ondergrond 
• GPKL: Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen 
• COB: als brancheorganisatie stimuleren van kansrijke relevante ontwikkelingen 
• NEN: normencommissie voor ondergrondse ordening K&L 
• Techniek Nederland / Aannemers: kennis van aanleg van kabels en leidingen en inzicht in 

eventuele beperkingen bij de aanleg in een etagère. 
• Ingenieurs- en adviesbureaus: kennis van oplossingen voor verticale ordening van K&L 
• RWS: Rijkswaterstaat als eigenaar van gronden 
• Waterschappen als eigenaar van dijken 
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3 PROJECT VKLS 

3.1 Doelstelling en resultaat 

Het doel van het project VKLS is het uitwerken van het technisch concept tot een haalbaar en in de 
praktijk implementeerbaar systeem. Onderdeel daarvan is dat helder in beeld wordt gebracht onder 
welke omstandigheden / in welke situaties / welke combinaties van K&L het VKLS kan worden 
toegepast. 
 
De uitkomst van het project VKLS draagt bij aan de ondergrondse inpassingsvraagstukken in 
binnenstedelijke (en mogelijk buitenstedelijke) gebieden en voldoet aan de onderstaande criteria: 

• Het moet een groot draagvlak hebben van de stakeholders  
(netbeheerders, gemeenten, aannemers en overige marktpartijen).  

• Het moet betaalbaar zijn en zo mogelijk maatschappelijke kosten reduceren. 

• Het moet zoveel mogelijk integraal toepasbaar zijn. 

• Het moet zoveel mogelijk oplossingsgericht zijn. 

• Het moet hinder en overlast beperken. 

• Het moet innovatief en toekomstbestendig zijn. 

• Het moet eenvoudig zijn om te ontwikkelen en uit te voeren. 

• Het moet binnen twee jaar middels een pilot te realiseren zijn in de praktijk. 
 

3.2 Stappenplan 

In de volgende figuur zijn schematisch de hoofdstappen in het kader van het project VKLS geschetst. 

 
• Projectplan opstellen 

Dit betreft het opstellen van het projectplan, ofwel dit document.  

• Vaststelling projectplan 
In dit projectplan is in beeld gebracht wat er nodig is om het VKLS verder te ontwikkelen tot en 
met het uitvoeren van een pilot om het in de praktijk te beproeven. Daarbij is tevens een 
inschatting gemaakt van de benodigde middelen (vooralsnog voor fase 1, uitwerken), zowel waar 
het gaat om de actieve inzet en betrokkenheid van deelnemende partijen als de financiële 
middelen voor externe kosten. In de fase van acceptatie dienen deze middelen beschikbaar te 
worden. Dit betreft bijvoorbeeld commitment van deelnemende partijen, inbreng van personele 
middelen voor het uitvoeren van activiteiten of financiële bijdragen van partijen en / of vanuit 
subsidies. 

• Uitvoering projectplan 
Deze stap betreft de feitelijke inhoudelijke uitwerking van het VKLS. In dit projectplan is 
uitgewerkt welke activiteiten (werkpakketten) daarin voorzien worden. Als laatste stap zal een 
pilotproject worden uitgevoerd om het VKLS te beproeven. 
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4 WERKPAKKETTEN UITVOEREN PROJECTPLAN 

Hierna zijn de werkpakketten beschreven die het projecten VKLS vormen. Per werkpakket is benoemd: 
• Doel van het werkpakket 
• Benodigde input / informatie. 
• De stappen en activiteiten 
• Het resultaat van het werkpakket 
 
De werkpakketten voor de uitvoering van het project zijn geordend in twee fasen: 
1. Uitwerken VKLS 
2. Pilot 
 

4.1 Fase 1: Uitwerken VKLS 

4.1.1 Basisinformatie 

 
Doel 
• Verzamelen van relevante basisinformatie ten behoeve van het uitvoeren van het project VKLS 
 
Input 
• Informatie van betrokken partijen 
 
Stappen en activiteiten 
• Verzamelen van alle betrokken netbeheerders, gemeenten (riolering, VRI, OV, etc.), aannemers  

- Programma van Eisen van de K&L per netbeheerder met relevante eisen ten behoeve van 
VKLS  
(bijv. diameters, detailtekeningen, materiaal, krachten, minimale diepte, levensduur, 
toegankelijkheid, beheer, …) 

- met name “raakvlakeisen” om te bepalen wat wel / niet bij elkaar  
(bijv. interferentie met / beïnvloeding andere K&L, relatie met openbare ruimte) 

- eisen ten aanzien van organisatie en financiën 
• Verzamelen van betrokken gemeenten 

- Programma van Eisen ligging K&L in openbare ruimte 
- met name “raakvlakeisen” openbare ruimte / K&L 

(bijv. toegankelijkheid, relatie bomen / groen, relatie bebouwing, uitvoeringseisen, …) 
- eisen ten aanzien van organisatie en financiën 

• Verzamelen van betrokken aannemers  
- Programma van Eisen aanleg K&L in openbare ruimte 
- met name “uitvoeringeisen” K&L 

(bijv. werkruimte, bereikbaarheid, veiligheid, bemaling, verdichting, maken moffen en 
huisaansluitingen, …) 

- eisen ten aanzien van organisatie en financiën 
• Verzamelen van betrokken ontwerpbureau 

- Programma van Eisen van productontwerpen 
- ergonomie en industrialisatie 

• Screenen, selecteren en rationaliseren eisensets 
 
Resultaat 
• Rapportage basisinformatie 
 



   

2020-04-08 VoM VKLS Projectplan (DEF).docx pag. 10 / 20  

4.1.2 Programma van Eisen VKLS 

 
Doel 
• Opstellen van een Programma van Eisen voor het VKLS, waarmee o.a. een ontwerp kan worden 

uitgewerkt en de afweging ten aanzien van combinaties K&L kan worden gemaakt 
 
Input 
• Basisinformatie 
• Informatie uit werkpakket “Combinaties K&L – Locaties – Situaties” (beide werkpakketten kunnen 

niet los van elkaar worden gezien, en zullen dan ook in samenhang moeten worden uitgevoerd) 
 
Stappen en activiteiten 
• Ontwikkelen integraal Programma van Eisen VKLS 

- t.b.v. VKLS als zodanig  
- veel aandacht voor raakvlakeisen (tussen K&L onderling, met openbare ruimte) 
- bijv. toegankelijkheid, plek in openbare ruimte, sterkte, levensduur, etc. 
- evt. meerdere varianten 

• Afweging welke K&L te combineren en welke niet 
• Afweging in welke situaties VKLS meer of minder geschikt / toepasbaar 
 
Resultaat 
• Programma van Eisen VKLS 
 

4.1.3 Combinaties K&L – Locaties – Situaties 

 
Doel 
• Vaststellen welke combinaties van K&L geschikt zijn voor VKLS (bijv. transport vs. distributie), in 

samenhang met de geschiktheid van (typen) locaties voor bepaalde combinaties K&L (bijv. 
binnenstedelijk, langs invalswegen, herontwikkeling, nieuwbouw) 

 
Input 
• Programma’s van Eisen netbeheerders,  gemeenten, aannemer en ontwerpbureau (i.h.b. de 

raakvlakeisen) 
• Informatie uit werkpakket “4.1.2 Programma van Eisen VKLS” (beide werkpakketten kunnen 

niet los van elkaar worden gezien, en zullen dan ook in samenhang moeten worden uitgevoerd) 
 
Stappen en activiteiten 
• Bepalen van geschikte combinaties K&L  

(scope van (een of meerdere varianten van het VKLS qua K&L opgenomen in de etagère) 
- mogelijke combinaties 
- criteria (waaronder de belangen van de betrokken partijen) 
- afwegen geschikte combinaties 

(bijv. de disciplines die ook in de meterkast zitten E/W/G/T/C, zoveel mogelijk uniforme 
oplossingen, geen grote variaties in alternatieven) 

• Bepalen van een locatie/situatie-typologie 
- combinaties van locaties (binnenstedelijk, buitenwijken, ...) en situaties (herontwikkeling, 

nieuwbouw, …) 
• Bepalen  
 
Resultaat 
• Rapportage inventarisatie, afweging en conclusies combinaties K&L – locaties – situaties 
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4.1.4 Technische uitwerking 

 
Doel 
• Uitwerken technisch kant VKLS / rek waaronder ontwerp en fabricage 
 
Input 
• Basisinformatie 
• Programma van Eisen VKLS 
 
Stappen en activiteiten 
• Conceptueel ontwerp op basis van Programma van Eisen  
• Technisch ontwerp, inclusief alle raakvlakken zoals 

- voorkomen van puntlasten van het rek vs. kabels en leidingen 
- huisaansluitingen 
- appendages als brandkranen, handholes, moffen, afsluiters, etc... 
- ontgraven en aanvullen/verdichten 
- kruisende kabels en leidingen/riolering 
- arbozaken 
- drooglegging  
- ruimte naast etagère i.v.m. bereikbaarheid 

• Fabricage proefmodel rek(ken) = eventueel meerdere varianten 
 
Resultaat 
• Rek(ken) beschikbaar voor pilotproject 
 

4.1.5 Organisatie en financiën 

 
Doel 
• Inzichtelijk maken hoe de aanleg en het beheer van het VKLS kan worden georganiseerd en 

gefinancierd. 
 
Input 
• Basisinformatie 
• Programma van Eisen VKLS 
• Combinaties  
 
Stappen en activiteiten 
• Definiëren mogelijke organisatiemodellen aanleg en beheer 
• Definiëren van afwegingscriteria om de modellen te beoordelen 
• Beoordeling van de mogelijke organisatiemodellen en keuze voorkeursmodel 
• Uitwerken van het voorkeursmodel 
 
Resultaat 
• Rapportage organisatie en financiën 
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Toelichting Organisatiemodellen 
De aanleg en het beheer kunnen op verschillende manieren worden georganiseerd en gefinancierd. In 
onderstaande tabel is een aantal voorbeelden gegeven van organisatiemodellen. 

 Financiering Aanleg Eigendom Beheer 

Model 1 CONB CONB CONB CONB 

Model 2 GEM GORG GEM GEM 

     

Model X SAM GORG GEM CONB 

 
Ter toelichting op de in de tabel gebruikte afkortingen: 

• Aanleg, eigendom, beheer 
- Gemeente (GEM) 
- Gezamenlijke (project)organisatie (GORG) 
- Coördinerend Netbeheerder (CONB) 

• Financiering 
- Gezamenlijk volgens een verdeelsleutel (SAM) 
- Gemeente, terug te betalen via leges (GEM) 

 

4.1.6 Pilot zoeken incl. financiering 

 
Doel 
• Keuze van een pilot (bijvoorbeeld in Leiden) 
 
Input 
• De resultaten uit fase 1 (o.a. welke combinatie K&L – situaties – locaties) 
 
Stappen en activiteiten 
• Inventarisatie van mogelijke pilots 
• Afweging (representativiteit, planning, etc.) 
• Keuze van de pilot 
 
Resultaat 
• Keuze pilot 
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4.2 Fase 2: Pilot  

 

4.2.1 Proefopstelling(en) 

 
Doel 
• In de praktijk beproeven van het VKLS nog zonder actieve aansluitingen van klanten  

(indicatief: met een lengte van enkele tientallen meters) 
 
Input 
• De resultaten uit fase 1  
 
Stappen en activiteiten 
• Bepalen proeflocatie(s) (bijv. TU Delft?) 
• Bepalen te beproeven combinatie(s) van K&L 
• Voorbereiding van de proef 

- ontwerp proefopstelling 
- opstellen testprotocol 

(bijv. draagkracht, trekproeven, e.d.) 
• Fabricage etagères ten behoeve van proefopstelling 
• Uitvoeren van de proef 

- aanleg 
- testen 

• Evalueren van de proefopstelling 
 
Resultaat 
• VKLS gereed voor uitvoering pilot 
 

4.2.2 Voorbereiden pilot 

 
Doel 
• Zodanig voorbereiden dat tot uitvoering kan worden overgegaan 
 
Input 
• De resultaten uit fase 1 
 
Stappen en activiteiten 
• Commitment van deelnemende netbeheerders 

- bevestigen deelname en beschikbaar stellen mensen en middelen 
- inventarisatie randvoorwaarden / input voor pilot 

• Inhoudelijk voorbereiden van de pilot 
- locatie-specifiek ontwerp tracé en VKLS voor de pilot 
- contract- en aanbestedingsvorm incl. contractering 
- uitvoeringsplan 
- test- en monitoringsplan 
- organisatie (incl. betrokkenheid deelnemende gemeenten, netbeheerders) 
- vergunningen 
- planning 

 
Resultaat 
• Uitvoering gereed voor pilot 
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4.2.3 Uitvoeren pilot 

 
Doel 
• Uitvoeren van de pilot 
 
Input 
• Resultaten van de proefopstelling(en) 
• Voorbereiding pilot 
 
Stappen en activiteiten 
• Kick-off van de pilot  

- met combiaannemer, opdrachtgever en participerende netbeheerders om het doel van de 
pilot, de leerdoelen en werkwijze onderling af te stemmen 

• Aanleg van de VKLS incl. K&L en aansluitingen 
• Testen en monitoren 

- evt. vastleggen van aanleg en testfase op beeld 
- schriftelijk vastleggen testen/monitoring 

 
Resultaat 
• Afgeronde pilot 
 

4.2.4 Evaluatie, monitoring en afronding 

 
Doel 
• Inzicht krijgen in de resultaten van de pilot met als doel definitieve beslissingen te kunnen nemen 

t.a.v. VKLS. 
 
Input 
• Resultaten van de pilot 
 
Stappen en activiteiten 
• Verwerken van de resultaten van de pilot 
• Opstellen van een evaluatierapport  
 
Resultaat 
• Beslissing ten aanzien van het operationeel maken van het VKLS. 
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5 PROJECTORGANISATIE  

 

5.1 Betrokken partijen 

• COB: overall coördinatie 

• Projectmanager: Pieter van Leeuwen, gemeente Leiden 

• Overige betrokkenen 
- alle partijen in de huidige werkgroep (zie bijlage) 
- eventueel extra gemeenten / netbeheerders 

 

5.2 Organisatie 

In de volgende figuur is de beoogde projectorganisatie weergegeven voor Fase 1 (uitwerken VKLS). 
 

 
 
Ter toelichting (personele invulling zie bijlage): 
• Deelnemende partijen 

- de gemeenten, netbeheerders en overige partijen die het project VKLS actief ondersteunen 
(zie ook de bijlage met de partijen betrokken bij totstandkoming van dit projectplan) 

- de mate waarin de deelnemende partijen een bijdrage aan het project leveren, kan per 
deelnemende partij verschillen 

• Stuurgroep  
- de stuurgroep wordt gevormd door vertegenwoordigers van de deelnemende partijen, in 

beginsel met tenminste vertegenwoordiging vanuit zowel gemeenten als netbeheerders. 
- de stuurgroep wordt gevormd door (indicatief) 3 – 5 personen, die een relevante functie 

hebben binnen hun eigen organisatie en zo mogelijk in relevante netwerken actief zijn 
- de stuurgroep komt periodiek bijeen, waar de projectmanager bericht over de voortgang 
- de stuurgroep besluit over de resultaten van iedere fase in de uitvoering van het project 

• Coördinator COB  
- het COB wijst een vaste coördinator aan, die nauw samenwerkt met de projectmanager en 

waar aan de orde de verschillende trekkers van de werkpakketten 
- de coördinator zorgt waar nodig voor  

▪ toegang tot en medewerking van relevante stakeholders 
▪ de afstemming met andere innovatieprojecten en relevante initiatieven 
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• Werkgroep  
- het streven van de werkgroep is  om zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor het project 
- is de groep waarin over de voortgang en de projectresultaten wordt teruggekoppeld 
- vertegenwoordigers van de deelnemende partijen (gemeenten, netbeheerders, overig) 

▪ leveren trekkers voor de werkpakketten 
▪ zijn liaison naar hun organisaties voor het leveren van input en reflectie  

(bijvoorbeeld de PvE’s vanuit netbeheerders en gemeenten)  
▪ zorgen voor het waar nodig “meenemen” van de eigen moederorganisatie  
▪ stemt af over uniforme communicatie naar buiten en eigen moederorganisaties 
▪ komen periodiek (bijv. per kwartaal) bijeen om de voortgang te bespreken 

• Projectmanager  
- de projectmanager van VKLS zorgt voor de overall coördinatie en aansturing van alle 

activiteiten, die vanuit de verschillende werkpakketten worden uitgevoerd 
• Werkpakketten (met een “trekker” per werkpakket) 

- per werkpakket is er één persoon voor de aansturing van de activiteiten, de “trekker”  
(in principe vaak tevens de persoon die in hoofdzaak de activiteiten uitvoert, zie overzicht) 

- binnen de werkpakketten kan een inbreng vanuit één of meerdere partijen wenselijk zijn, deze 
zal waar nodig in overleg met de coördinator worden geregeld. 

 
Voor Fase 2 (Pilot) zal opnieuw naar de organisatie van het project moeten worden gekeken, mede 
afhankelijk van de uitkomsten van Fase 1. 
 

5.3 Samenwerkingsprincipes 

Voor het welslagen van het project VKLS is de goede samenwerking tussen de deelnemende partijen 
van groot belang. Een aantal principes hierin zijn als volgt, waaraan de deelnemende partijen zich in 
de fase van Acceptatie van dit projectplan committeren: 

• Inbreng van deelnemende partijen  
- leveren van voor het project benodigde input (informatie, middelen) 
- zorgen voor een liaison die voldoende slagkracht en mandaat heeft  

• Besluitvorming 
- besluitvorming vindt plaats via de stuurgroep 
- voorafgaand aan een besluit van de stuurgroep worden de deelnemende partijen 

geïnformeerd en krijgen ze gelegenheid input te leveren  
- alle deelnemende partijen worden geïnformeerd over de besluitvorming in de stuurgroep 

 

5.4 Communicatie 

• Intern projectgroep 
- de projectmanager is verantwoordelijk voor de interne communicatie binnen de 

projectorganisatie (inclusief deelnemende partijen, werkgroep)  

• Extern 
- de coördinator van het COB is verantwoordelijk voor de externe communicatie over het 

project, na afstemming met de projectmanager 

• Overig 
- bij mogelijk gevoelige onderwerpen kan de stuurgroep worden gevraagd om advies 
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6 PLANNING EN FINANCIËN 

 

6.1 Planning 

 
 
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het denkbaar is dat na het afronden van de pilot een 
meerjarige monitoring plaatsheeft om ook de ervaringen op langere termijn expliciet in beeld te 
brengen. 

6.2 Financiële en personele middelen 

Hieronder is een inschatting gemaakt van de benodigde middelen voor het project VKLS.  
 
Onderstaand is een overzicht van de geraamde kosten opgenomen voor het uitvoeren van de 
werkpakketten zoals hiervoor beschreven. 
 

 
 
 
  

manuren gem. tarief kosten

   Fase 1: Uitwerken VKLS 800 88.000€           50.000€        138.000€         

      Basisgegevens 80 110 8.800€             5.000€          13.800€           

      PvE VKLS 160 110 17.600€           10.000€        27.600€           

      Combinaties 160 110 17.600€           10.000€        27.600€           

      Technische uitwerking 160 110 17.600€           10.000€        27.600€           

      Organisatie en financiën 160 110 17.600€           10.000€        27.600€           

      Pilot zoeken incl. financiering 80 110 8.800€             5.000€          13.800€           

   Fase 2: Pilot PM PM PM PM

      Proefopstelling(en) PM PM PM PM

      Voorbereiden PM PM PM PM

      Uitvoeren PM PM PM PM

      Evaluatie PM PM PM PM

Project-inspanning 

(uitvoeren werkzaamheden werkpakketten)
(dus excl. inbreng in werkgroep + stuurgroep)

Out-of-

pocket 

kosten

Totale 

kosten
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Hierbij gelden de volgende uitgangspunten 

• Dit betreft een inschatting gebaseerd op de activiteiten / werkpakketten. 

• De inschattingen voor Fase 2 Pilot zijn vooralsnog PM; uit fase 1 moet beter blijken wat de precies 
te verwachten kosten zijn. Ook het beschikbaar maken van de middelen voor de pilot zal in Fase 1 
moeten worden geregeld. 

• De raming van personele inzet (mandagen) ziet op het uitvoeren van de werkzaamheden zoals 
deze zijn beschreven. Vooralsnog is in het midden gelaten of deze inzet door een van de 
deelnemende partijen kan worden geleverd of dat deze via het inhuren van externe capaciteit 
wordt ingevuld. 
In de fase van vaststelling projectplan zal worden bepaald hoe deze inzet precies wordt ingevuld 
(via personele bijdragen vanuit de deelnemers en/of externe inhuur). 

• De raming van externe kosten is in fase 1 ziet met name op het eventueel (aanvullend op de 
geraamde basis personele inzet) inhuren van specialistische ondersteuning en/of kosten voor 
bijvoorbeeld proefmodellen, in aanvulling op de inhoudelijke werkzaamheden. 

• Uitgangspunt is dat de algemene inbreng vanuit de deelnemende organisaties geen onderdeel is 
van de raming maar om niet wordt ingebracht (bijwonen van vergaderingen van de werkgroep, 
intern beschikbaar maken van informatie, enzovoort). 

• Ook voor de stuurgroep zijn geen kosten of middelen geraamd. 
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7 VASTSTELLING PROJECTPLAN 

Alvorens tot uitvoering van het project VKLS kan worden overgegaan, dienen de juiste 
randvoorwaarden te worden gecreëerd. Dit betreft de volgende zaken: 
• Commitment 

- verkrijgen van formeel commitment COB 
- verkrijgen van formeel commitment deelnemende partijen 

• Middelen 
- regelen financiële middelen 

▪ vanuit middelen COB 
▪ bijdragen deelnemende partijen 
▪ externe subsidies 

- personele middelen via bijdragen van de deelnemende partijen 
• Organisatie 

- aanwijzen projectmanager (Pieter van Leeuwen) 
- aanwijzen coördinator vanuit COB 
- formeren van de stuurgroep 
- formeren van de werkgroep 
- aanwijzen trekkers werkpakketten 
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BIJLAGE: WERKGROEP, STUURGROEP EN PROJECTMANAGEMENT 
 

WERKGROEP 
 

Netbeheerders  

Dunea Rob Geers 

Dunea Narin Toguc 

KPN Ivar Heijnen 

Liander Rob Roelfs 

Mijnaansluitingen.nl Robert Ephraïm 

SLIB John Kranenburg 

Tennet Chantal Ter Braak 

Tennet Wienand Jongen 

Vattenfall Kees de Heus 

VodafoneZiggo Dave Verschuren 

  

Aannemers / Bureaus  

Aann. Van Gelder Ferry Bisschop 

NPK Design Marcel Vroom 

  

Gemeenten  

Gemeente Den Haag Henk Hogenbirk 

Gemeente Leiden Pieter van Leeuwen 

Gemeente Utrecht Ron de Puy 

Gemeente Rotterdam Henk Van der Maas 

  

Overig  

Gemeentelijk platform K&L Berry Kok 

NEN commissie Arie de Jong 

  

STUURGROEP 
 
• Angela Puts (Dunea)  

deelprocesmanager tactisch beheer 
• Paul van de Berg (Liander) 

manager netrealisatie GV/R&N. 
• Berry Kok (GPKL) 

beleidsadviseur Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen 
• Binne Meijer (Gemeente Utrecht) 

beheerder ondergrondse infra 
 
 

PROJECTMANAGEMENT 
 
• Projectmanager: Pieter van Leeuwen (Gemeente Leiden)  
• Coördinatie COB: Edith Boonsma  (COB) 
 
 
 


