Platform Kabels en leidingen
Agenda dinsdag 30 maart 2021
Locatie
ONLINE (link voor deelname volgt t.z.t.)
13.00 – 15.30 uur

-

Tijdens de inmiddels genesteld geraakte rubriek ‘De Ondergrond Draait Door’ nemen we het
nieuws met u door, behandelen we een feit of fabel, doorlopen we oproepen uit het netwerk
en stellen we nieuwe platformleden aan u voor! Vergeet niet eventuele suggesties door te
sturen naar rudi.zoet@cob.nl!

-

Netbeheer Nederland voorziet een veranderende rol van netbeheerders om een optimale
uitrol van de energietransitie mogelijk te maken. Het ontwikkelen van een integraal
energiesysteem waarbij alle (nieuwe) vormen van energie in samenhang worden beschouwd,
vormt hierbij de essentie. Het wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet ter vervanging van de
Elektriciteitswet en de Gaswet biedt een goede juridische basis, maar volgens Netbeheer
Nederland moeten op juridisch gebied nog veel zaken worden uitgewerkt of ontbreken deze
nog. Dit heeft Netbeheer Nederland in een consultatiereactie op de Energiewet kenbaar
gemaakt richting het Ministerie van EZ. We gaan in gesprek met Hans Peter Oskam (directeur
Beleid & Energietransitie) over de visie van netbeheerders op deze systeemblik, de precieze
rol en invulling van netbeheerders en het meest geschikte bijbehorende wettelijk kader.

-

De graafketen dient vanaf 1 januari 2022 ‘CROW 500 proof’ te werk te gaan om vermijdbare
graafschades tot een minimum te beperken. Bij implementatie van de CROW 500 richtlijn
wordt vaak ingezoomd op de rol van de grondroerder en secundair de netbeheerder om
schades te voorkomen, maar de rol van de initiatiefnemer blijft vaak onderbelicht of
onduidelijk. Alexander Regeer van de gemeente Capelle aan den IJssel geeft zijn visie over de
opdrachtgeversrol en licht toe hoe zijn gemeente als initiatiefnemer van projecten bepaalde
taken en acties onderneemt om graafschades te voorkomen.

-

De denktank ‘consensus in kosten en baten’ is onder leiding van Dafra van Engelen van start
gegaan. Het doel van de denktank is om afwegingskaders te ontwikkelen om laagste
maatschappelijke kosten te kunnen nastreven en prikkels te identificeren om werk-metwerk, hinderbeperking en marktinnovatie te versterken. Om de eerste schets te kunnen
voorleggen en stakeholderperspectieven en best practices op te halen uit het netwerk, gaan
we op een interactieve manier met het platform aan de slag om een vervolgstap te zetten!

