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>> OOK BIJ HET COB

Voortgangsrapportage gepubliceerd
De halfjaarlijkse voortgangsrapportage is in een nieuw jasje gestoken. De

@cobtweet

editie van juni 2021 is een kleurrijk boekwerk van liefst 88 pagina's. Het
is een compleet overzicht van de activiteiten die het afgelopen halfjaar

Op de agenda

zijn uitgevoerd, inclusief het jaarverslag van 2020.

Een driedubbele fysieke (!)
samenkomst over kabels en
leidingen op 27 september
2021. Op de Kennisarenadag
organiseren Mijn Aansluiting en
het GPKL hun bestuurs- en
ledenvergadering, en doen ze
mee aan de open bijeenkomst
van het platform Kabels en
leidingen van het COB. U kunt er
ook bij zijn! U hoort dan alles
over de opgeleverde producten
en lopende projecten van de
Kennisarena kabels en leidingen.

Alle actieve COB’ers, participanten en financiers hebben hem al digitaal gekregen
en de meeste ontvangen ook een fysiek exemplaar; enerzijds als extra bedankje,
anderzijds als hulpmiddel bij het communiceren over het COB en het leggen van
nieuwe contacten. Er zat ook een iets speciaals bij, want het COB ♥ you ...
Mocht er deze week geen voortgangsrapportage bij u op de mat liggen, terwijl u er
>> Lees meer

wel eentje wilt hebben, stuur dan een mail naar info@cob.nl. De pdf is voor
iedereen te vinden via www.cob.nl/voortgangsrapportage.

Op de kennisbank
Nieuwe oeververbinding
Rotterdam
In Rotterdam wordt toegewerkt
naar een nieuwe verbinding over
of onder de Maas. Het COBnetwerk was gevraagd om mee
te denken, zodat bij de afweging
voldoende rekening wordt
gehouden met mogelijke
innovaties, vernieuwingen,
koppelkansen en
levenscyclusdenken. De
resulterende adviezen zijn
opgenomen in de Notitie

Kansrijke Oplossingen die

82 fabels en 71 feiten over beleid kabels en
leidingen
Belemmeringen door wet- en regelgeving: iedereen in de
kabels-en-leidingensector ervaart ze. Maar ze zijn lang niet
altijd op feiten gebaseerd. In veel gevallen is er sprake van
een al dan niet juiste aanname. Om duidelijkheid te
creëren, is er een groeiboek gemaakt met veel gehoorde
(on)waarheden op een rij.
Test uw kennis en leer wat bij!
De fabels moeten de wereld uit en de feiten de wereld in. Hiervoor organiseert het
COB vanaf oktober elke week de Kwis: de kabels-koffie-kennis-quiz. Digitaal, een
half uurtje, elke dinsdag van 10.00 tot 10.30 uur. Elke Kwis gaat over een ander
hoofdstuk van het groeiboek.

op 8 juli 2021 is
gepubliceerd. Het COB-rapport
is ook te vinden op de
kennisbank.

>> Lees meer

In het nieuws
Uitvoering renovatie
Heinenoordtunnel kan van
start

>> Meer informatie en inschrijven
>> Naar het groeiboek

Rijkswaterstaat en de
bouwcombinatie Savera III
hebben vrijdag 2 juli 2021 het

Nog meer hulp bij richtlijnen

uitvoeringscontract voor de

Het groeiboek Fabels en

renovatie van de

feiten (zie hierboven) gaat

Heinenoordtunnel ondertekend.

vooral over landelijk beleid

Het contract omvat naast de

voor kabels en leidingen;

renovatie ook het ontwikkelen en

voor lokale regels heeft het

toepassen van een generiek en

COB-netwerk een interactieve

herbruikbaar bouwblok voor

kaart ontwikkeld en een

bediening, besturing en

opzet gemaakt van een

bewaking (de 3B’s) van tunnels.

uniforme proceslijn. Het

>> Lees meer

eindrapport geeft tekst en uitleg.

Maastunnel genomineerd
De NRP Gulden Feniks is dé
prijs voor hergebruik van de
bestaande gebouwde omgeving.
Een van de genomineerden
projecten die op 7 juli 2021
bekendgemaakt werden, is de
Maastunnel in Rotterdam.
Tijdens de restauratie en
renovatie is moderne techniek

Ter ondersteuning van het eindrapport van Hulp bij richtlijnen is een interactieve
kaart gemaakt die per gemeente laat zien welke verordeningen en richtlijnen
onder welke naam worden gebruikt. Ook is in één oogopslag zichtbaar welke
gemeenten welke verordeningen hebben.
Gezien de verschillen in beleid, is informatie-uitwisseling zeer belangrijk voor een
succesvol project. Maar wanneer moet wie welke informatie hebben? Daarvoor zou
een uniforme proceslijn van pas komen; de werkgroep heeft hiervoor een
opzet gemaakt, met een aantal tips specifiek voor gemeenten.
>> Lees meer

Ook bij het COB

aangebracht met oog voor de
bouw- en cultuurhistorische
waarden. De prijsuitreiking vindt

Gezamenlijke platformbijeenkomst

plaats tijdens het NRP Congres

Het platform Tunnels en veiligheid en het platform Beheer en

op 16 november 2021. Dan

onderhoud organiseren samen op 23 september 2021 een bijeenkomst over

wordt ook het juryrapport

logistiek bij renovatieprojecten. Bij tunnelrenovaties – waar alles onder hoge

gepubliceerd.

tijdsdruk staat – is het inrichten van degelijk logistiek management een eerste
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vereiste. Tijdens de sessie komen onder meer best practices naar voren, worden
ervaringen uitgewisseld en bespreken de platformleden welke knelpunten zij zien.
Nieuwemedewerkerslunch

16.000 kilometer
nutsleidingen naar
ondergrond

Het laatste jaar was persoonlijk contact natuurlijk ingewikkeld, terwijl dat juist zo
belangrijk is om samen, als COB, goed te functioneren. Daarom heeft het COB de

Pacific Gas and Electric heeft

'nieuwemedewerkerslunch' in het leven geroepen. Op 27 juli 2021 was de eerste

autoriteiten ervan op de hoogte

editie. Erg leerzaam om met elkaar het introductiefilmpje te bekijken en te praten

gebracht dat een grote brand in

over taken en verantwoordelijkheden. En natuurlijk was het ook gewoon gezellig!

California mogelijk
aangewakkerd werd toen een
naaldboom op een van zijn
elektriciteitsleidingen viel. Het
bedrijf maakte daarop bekend
tientallen miljarden te zullen
investeren om 16.000 kilometer
leidingen ondergronds te leggen.
Dat is ongeveer 10 procent van
de leidingen die zich momenteel
bovengronds bevinden.

>> Lees meer

Studententraject ontwerpstudie Stad x Ruimte afgesloten
De ontwerpstudie Stad x Ruimte is niet alleen voor professionals. Ook
multidisciplinaire studententeams hebben meegewerkt. Zij presenteerden op 29
juni 2021 per stad een volledig plan binnen (en buiten) de gestelde kaders van
deelnemende gemeenten. Nadat de resultaten van de studenten zijn gebundeld,
komen deze online en als print-on-demand ter beschikking.
>> Lees meer
Zomerssessie(s) platform Kabels en leidingen
Omdat het thema duurzaamheid veel interesse opriep en de leden van
het platform Kabels en leidingen graag weer fysiek bij elkaar willen komen, werd
er een zomersessie over duurzaamheid ingelast. Op 29 juli 2021 vond deze plaats,
met interessante sprekers en discussies. De volgende sessie volgt binnenkort.
>> Lees meer

Volg ons op Twitter @COBTWEET
Heeft u leuke of interessante nieuwtjes, wetenswaardigheden of agenda-items?
Stuur ze dan naar info@cob.nl. We ontvangen uw bijdrage graag!
U ontvangt deze e-mail omdat u heeft deelgenomen aan een of meerdere activiteiten van het COB.
Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven meer van het COB? Dan kunt u zich hier afmelden
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