
 

Platform Kabels en leidingen 
Agenda vrijdag 12 juni 2020 
 
Locatie 
Online! 
 
Op 12 juni 2020 is de eerste digitale bijeenkomst van het platform. De sessie richt zich op het 
zorgvuldig graafproces. Er zijn momenteel een hoop ontwikkelingen gaande, dus er is veel over dit 
onderwerp te bespreken! Uiteraard zal het algemene deel ('De ondergrond draait door') niet worden 
overgeslagen, zodat de bijeenkomst ook interessante stof biedt voor platformleden die zich niet met 
graafschade bezighouden. 
 

Onderwerp 

De ondergrond draait door: 

• Laurens van Raaij (Legal Infra)  is in gesprek met de wetgever over de positionering van het thema 
kabels en leidingen in de Omgevingswet. 

• Kennisarena: de heer mr. M. de Uil brengt ons op de hoogte van de stand van zaken rondom het 
project Fabels en feiten. 

• Voor het onderdeel ‘platformlid zoekt platformlid’ vragen we bij deze aan alle deelnemers om 
oproepen vooraf in te sturen! 

Tijdens een live tafelgesprek gaan we in dialoog met de betrokkenen over deze ontwikkelingen: 

1. In januari hebben de netbeheerders Alliander, Enexis en Stedin samen met KPN NetwerkNL (voormalig 
Reggefiber) een convenant ondertekend met uitvoeringsafspraken om graafschade te voorkomen 
tijdens de aanleg van glasvezelkabels. Martin Kraaijeveld (Liander), Frans Vlek (Stedin) en Jan Jaap van 
Soest (KPN NetwerkNL) zullen vertellen over het proces van totstandkoming, de inhoud van het 
convenant en het vervolgproces. 

2. Het kennisarenaproject ‘Wat als melden loont?’ heeft een bredere oriëntatie (en een nieuwe naam) 
gekregen, waarbij de focus niet alleen meer ligt op afwijkende liggingen terugkoppelen. Voor het hele 
ketenproces wordt een samenwerkingsdynamiek ontwikkeld waarbij de nadruk ligt op positief 
stimuleren van wenselijk gedrag in plaats van het bestraffen van overtredingen. Jarko van Bloois zal 
samen met vertegenwoordigers van de graafketen toelichten wat de bedoeling is. 

3. Tussendoor laten we zien op welke wijze Heijmans Infra en VolkerWessels Telecom in deze tijden 
gehoor geven aan de oproep om extra zorgvuldig te zijn bij graafwerkzaamheden. Vanwege de 
coronacrisis is het belang van een betrouwbare, stabiele telecomverbinding en 
elektriciteitsvoorziening vanwege telewerken nóg groter, en daarom moet alles op alles worden gezet 
om graafschades te voorkomen. We gaan op pad om te onderzoeken hoe deze maatregelen uitwerking 
hebben gekregen. 

4. Het Kabels en Leidingen Overleg (KLO) heeft zichzelf de missie gesteld om de hele graafketen ‘CROW 
500-proof’ te laten werken. Het volledig naleven van de richtlijn door alle ketenpartners is dé manier 
om het aantal graafschades terug te dringen. Hoe het KLO de komende tijd te werk zal gaan om dit 
doel te bereiken – en hoe daarbij het netwerk van het COB-platform Kabels en leidingen kan worden 
ingezet – zal tijdens het tafelgesprek worden besproken met de stuurgroep van het KLO. 

Tot slot is tijdens de platformbijeenkomst in maart de behoefte uitgesproken om ook buiten de 
kwartaalbijeenkomsten te kunnen netwerken. Hier gaan we gehoor in geven, omdat juist in deze tijd 
(waarin elkaar fysiek ontmoeten lastig is) het belangrijk is om met elkaar in contact te blijven. Op 12 juni 
2020 zal tijdens de afsluiting (rond 15.15 uur) een online trefpunt worden gelanceerd zodat we in contact 
kunnen blijven met elkaar! 

 


