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1 Inleiding 1
Vanuit het onderzoek Common ground voor ondergrondse infra (www.cob.nl/commonground) is 
geconcludeerd dat ondergrondse infraprojecten met meerdere betrokken partijen kunnen leiden 
tot een onevenredige verdeling van kosten tussen die partijen, wat de samenwerking belemmert. 
Terwijl juist nu samenwerking belangrijk is, gezien de opgaven waar we in Nederland momenteel voor 
staan: de energietransitie, toename connectiviteit (waaronder het 5G-netwerk en aanleg glasvezel), 
verstedelijking, klimaatopgave en vervangingsopgave. Om al deze opgaven te realiseren en te kunnen 
betalen, is een gezamenlijke aanpak essentieel.

Binnen het programma dat is opgezet naar aanleiding van Common ground, de Kennisarena kabels 
en leidingen (www.cob.nl/kennisarena), wordt in onderzoeksprojecten gewerkt aan deel-oplossingen. 
Het project Consensus kosten en baten richtte zich op de (gevoelde) belemmeringen gezien vanuit 
financiën. De doelstelling was het geven van inzichten in oplossingen waardoor de financiële aspecten 
tussen de betrokkenen partijen geen spelbreker zijn voor een toekomstbestendige kabels en leidingen 
infrastructuur in Nederland. De inzichten hebben geleid tot het plan van aanpak dat nader wordt 
omschreven in HOOFDSTUK 2.

Toekomstbeeld

Het geschetste toekomstbeeld in het onderzoek Common ground voor ondergrondse infra:

Een ondergrondse infrastructuur is onlosmakelijk verbonden aan bovengrondse opgaven, plannen en 

activiteiten waarbij aanleg, beheer en renovatie van ondergrondse infrastructuur met minimale hinder 

en met gebruik van innovatieve techniek worden gerealiseerd. Stakeholders werken daarin samen vanuit 

hun intrinsieke verantwoordelijkheid om de Nederlandse nutsvoorziening te faciliteren en daarbij steeds 

de balans tussen kosten en baten voor de Nederlandse samenleving te zoeken.

De complete kennisanalyse is te downloaden via www.cob.nl/commonground.

https://www.cob.nl/commonground
https://www.cob.nl/kennisarena
https://www.cob.nl/commonground
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2 Twee sporen 2
Er is door het COB een denktank Consensus in kosten en baten opgericht . Deze groep mensen 
gelooft in een andere aanpak en wil daarover nadenken. De denktank is op zoek gegaan naar oplos-
singen voor de (gevoelde) belemmeringen door financiële aspecten tussen de betrokkenen partijen 
in een kabels-en-leidingenproject. Er is nagedacht over vraagstukken zoals: wat zijn de voorwaarden 
om het te laten slagen (of juist niet!), wie moet je betrekken, hoe zorg je voor draagvlak en welk 
draagvlak, waar zou je mogelijk financiering kunnen vinden? 

De denktank is uitgekomen op twee benaderingen: 

A.  Een wetenschappelijke beschouwing van het huidige institutionele kader (marktordening, 
rollen, risico’s, en financiële prikkels) en een mogelijk wensbeeld voor een aanpak die de ‘laagste 
maatschappelijke kosten’-benadering ondersteunt. Hoe kan de huidige structuur worden 
getypeerd? Welke regulering vormt het kader? Hoe is de huidige structuur ontstaan, wat was de 
achterliggende gedachte? Welke financiële prikkels en belemmeringen werpt deze structuur op 
bij werkzaamheden in de ondergrond? Werkt de structuur faciliterend of belemmerend gelet op 
de huidige maatschappelijke ontwikkelingen waarbij samenwerking en afstemming van werk-
zaamheden belangrijker is dan ooit? 

B.  Een praktische inventarisatie van casussen in de kabels-en-leidingensector waar financiën juist 
wel of geen struikelblok vorm(d)en. 

Wanneer we de uitkomsten uit beide benaderingen aan elkaar verbinden, verwachten we inzicht te 
kunnen geven in oplossingen voor het vraagstuk. Welke prikkels en handelingsperspectieven zijn 
kansrijk?

2.1 Spoor A: wetenschappelijke beschouwing huidige systeem
Het eerste spoor richt zich op een wetenschappelijke beschouwing van de financiële/economische 
verhoudingen en stromen en de institutionele structuur van het huidige systeem. Door met een 
wetenschappelijke bril naar het institutionele systeem te kijken, krijgen we inzicht in de werking 
van het huidige netwerk. Welke kaders zijn er nu voor netbeheerders, gemeenten, marktpartijen 
en burgers?

Figuur 1 / Impressies van het ni
Figuur 2 / sdf

Figuur 2.1 / Stakeholders hebben elk hun eigen businesscase en belangen. (Illustratie: Cartoon Blanche)
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1. Zicht op de geldstromen binnen de branche
Het stakeholderveld binnen het financiële en economische vlak is complex. Kabel- en leiding-
beheerders zijn soms verzelfstandigde bedrijven in publiek eigendom die binnen een sterk 
gereguleerd kader opereren (drinkwaterbedrijven, netbeheerders van gas en elektra), maar soms 
ook commerciële bedrijven met een duidelijk winstoogmerk (warmtenetbeheerders, telecom-
aanbieders). In ieder geval is sprake van sterke verkokering van belangen en taakstellingen die het 
zicht op het ‘maatschappelijk optimum’ vertroebelen. 

Voorbeeld: een drinkwaterbedrijf heeft een duidelijke juridisch ingebakerde taakstelling – namelijk het 
op een betrouwbare manier leveren van veilig drinkwater – met daarop afgestemde stromen van inkom-
sten en uitgaven. Investeringen die gemoeid zijn met belangen buiten deze afgebakende taakstelling, 
bijvoorbeeld ten bate van een duurzame, optimale ondergrondse ordening en het faciliteren van de aanleg 
van andere netten, vallen deels buiten de actieruimte van het drinkwaterbedrijf. Dikwijls wordt naar de 
gemeente gekeken voor het sluitend krijgen van de businesscase, maar het wegvallen van precario en 
het ontbreken van een regeling voor ‘derden werken’ (het gemeentelijke regime voor nadeelcompensatie 
beperkt zich tot werkzaamheden door of vanwege de gemeente) maken dit lastig. 

Ander voorbeeld: de aanleg van een warmtenet kan een oplossing bieden als de technische levensduur van 
een aardgasnetwerk in een bepaald gebied is verstreken. Maar het warmtebedrijf en de gasnetbeheerder 
opereren in gescheiden werelden zonder mechanismen voor financiële compensatie die een businesscase 
aantrekkelijk kunnen maken. 

De netbeheerder, burger en overheid hebben elk hun eigen businesscase als het gaat om de verde-
ling van kosten en baten. Daarbij kan de rol ook wijzigen: een burger als afnemer is bijvoorbeeld 
steeds vaker ook initiator. Daarnaast komt een groot gedeelte van de opdrachten en taken voort uit 
REs-besluiten. Hier is nog geen juridisch kader voor. In alle gevallen zijn er vragen zoals: Wie zijn 
de betrokken partijen? Hoe vindt besluitvorming plaats? Hoe lopen de geldstromen (netbeheer-
ders, overheden, gemeenten als aandeelhouders, dividenden, etc.)?

2. Zicht op wetten en regels die van invloed zijn op de genoemde geldstromen 
In de loop der tijd is de wet- en regelgeving op het vlak van kabels en leidingen aangepast. Er is een 
stelsel ontstaan met allerlei aanpassingen en uitzonderingen. In de huidige tijd speelt de vraag: 
wat wilden we er ooit mee bereiken? Wet- en regelgeving zoals precario, tarifering en nadeel-
compensentie hebben invloed op projecten en daarmee ook op geldstromen. Er is een duidelijk 

Inzicht in financiën

Een 'een gebrek aan inzicht en balans tussen betalen en genieten' 

vormde in 2013 al de aanleiding voor een gezamenlijk onderzoekspro-

ject van SKB en het COB. In het onderzoek Kabels en leidingen in de 

grondexploitatie werd getracht de kosten van aanleg en onderhoud van 

nutsinfrastructuur, en de dekking van die kosten, inzichtelijk te krijgen. 

De uitkomsten werden gepubliceerd in het rapport Verdienstelijke 

netwerken.

Uit het onderzoek bleek dat er grofweg drie partijen betrokken zijn bij 

gebiedsontwikkeling: de gebiedsontwikkelaar (vaak de gemeente), de 

netbeheerder en de vastgoedontwikkelaar. In praktijk hebben deze 

partijen verschillende belangen en eigen verdien- en exploitatiemo-

dellen, wat het lastig maakt om gezamenlijke oplossingen en investe-

ringen te realiseren. Deze complexe situatie heeft daarnaast tot gevolg 

dat het moeilijk is om inzicht te krijgen in de kosten en dekking van kosten. Om deze reden is er in het 

onderzoek uiteindelijk alleen naar de kwalitatieve kant van het vraagstuk gekeken.

Het rapport is gratis te downloaden via www.cob.nl/grondexploitatie.

Figuur 1 / Impressies van het ni
Figuur 2 / sdf

https://www.cob.nl/grondexploitatie
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verband tussen wet- en regelgeving en de activiteiten en (wijzigende) rollen van de stakeholders. 
Wat is bijvoorbeeld het effect van nieuwe uitdagingen vanuit de REs-besluiten, welke rol speelt 
de ACM, wat betekent de Omgevingswet voor geldstromen? Wat gebeurt er als je onderdelen laat 
vervallen, in wat voor situaties kom je dan terecht, wat wordt ervaren als hulpmiddel of struikelblok?

Resultaat spoor A
Overzichtskaart of waardeketen (tabel) van enerzijds de geldstromen tussen de stakeholders en ander-
zijds de rol van wet- en regelgeving daarbij. Vanuit de opgaven die er liggen (zoals de energietransitie, 
klimaatadaptatie, ruimtegebrek), willen we vanuit de driehoek van netbeheerder-burger-overheid in 
kaart brengen waar de financiën ‘weglekken’, waar de diensten ‘stromen’, waar welk risico gelopen wordt 
en wat de gevolgen zijn voor de prikkels en handelingsperspectieven van de verschillende actoren, en 
uiteindelijk het maatschappelijk belang. Daarbij is het ook van belang zicht te houden op wijzigende 
rollen en rollen van andere betrokken partijen zoals adviesbureaus en uitvoerders. De invloed van kaders 
zoals een omgevingsvisie en REs wordt ook meegenomen. Doel is inzicht te krijgen in de factoren die de 
huidige geldstromen beïnvloeden op het niveau waar kosten en baten samenkomen. 

2.2 Spoor B: inventarisatie voorbeelden
Het tweede spoor omvat een inventarisatie van casussen in de kabels-en-leidingensector waar 
financiën juist wel of geen struikelblok vormen. In het eerdere COB-project Worstelen met kabels en 
leidingen (2018) is onderzoek gedaan naar de verschillende manieren waarop het aan- of verleggen 
van kabels en leidingen aangepakt kan worden. Daarbij is ook gekeken naar de (verdeling van) kosten 
en baten, maar slechts als onderdeel van de organisatorische en procesmatige aanpak. Het doel van 
spoor B is om dieper in te gaan op het financiële aspect. Het is een zoektocht naar de diagnose: in wat 
voor soort situaties gaat het nu juist goed of fout? Wanneer en waarom was financiën (g)een issue? We 
zetten positieve en negatieve casussen tegenover elkaar om daarmee de diversiteit in beeld te brengen 
en tot generieke inzichten te komen. 

Resultaat spoor B
Overzicht van (niet-)werkbare voorbeelden, voorwaarden en innovaties waarmee het overzicht van 
geldstromen wordt verrijkt, getoetst en aangescherpt. 

Aanpak kabels en leidingen

Het rapport Worstelen met kabels en leidingen laat zien hoe zes grote bouw- 

en/of infraprojecten de ondergrondse netwerken hebben aangepakt. 

Hiervoor zijn interviews gehouden met opdrachtgevers, opdrachtnemers, 

netbeheerders en aannemers van de verleggingen. Uit de inventarisatie 

blijkt dat de omgang met kabels en leidingen wel een technische compo-

nent heeft, maar dat de essentie ligt op het sociale vlak. 

Een ander belangrijk inzicht is dat beslissingen niet altijd worden genomen 

vanuit de laagste maatschappelijke kosten, maar vanuit de laagste eigen 

kosten van betrokken partijen. Bij initiatiefnemers van bouw- of infrapro-

jecten worden besluiten bijvoorbeeld gemakkelijker genomen als de kosten 

van kabels en leidingen, die bij andere (semi)publieke beheerders liggen, 

niet meegenomen hoeven te worden in hun projectramingen en afweging. 

Bij (veel) beheerders van kabels en leidingen in publieke handen, heeft 

de verzelfstandiging en opsplitsing als gevolg van de bijbehorende wettelijke taken/rollen en de regulering 

daarvan, geleid tot verkokering van belangen en aanpak. De maatschappelijke discussie over kosten en baten 

wordt alleen over het sluitstuk gevoerd.

Het rapport is gratis te downloaden via www.cob.nl/worstelen.

https://www.cob.nl/worstelen
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2.3 Confrontatie van spoor A en B
De resultaten van spoor A en B worden bij elkaar gelegd om antwoord te geven op de vraag: Wat kun je 
veranderen om te komen tot economische verhoudingen in het beheer en de aanleg van infrastructuren 
die meer maatschappelijke waarde opleveren? Hierbij is het economische kader van kosten en baten 
leidend, en niet alleen het financiële kader. Denk daarbij aan externe kosten en baten en risico’s die niet 
in de formele transacties zijn meegenomen. Hoe kun je deze internaliseren? Hoe ziet de inrichting van 
een goed financieel systeem eruit als incentives extern zijn en de lasten ergens anders liggen?

Mogelijk vervolgtraject
Een mogelijke vervolgtraject kan zich richten op het in kaart brengen van een wensbeeld vanuit een 
wetenschappelijke invalshoek. Bijvoorbeeld een regie-orgaan dat de kosten en baten kan verevenen of 
doorzettingsmacht heeft bij werkzaamheden in de ondergrond. In het wensbeeld moet aandacht zijn 
voor de dilemma's zoals de verhouding publiek-privaat en samenwerking tussen partijen. Maar ook: 
hoe geven we invulling aan elementen zoals centraal-decentraal, professionalisering en bestaande, 
werkende sytemen? Een ander idee is een revolverend fonds: hoe zou dat werken, wat zijn (on)
mogelijkheden en voor wie? Daarbij is aandacht nodig voor de rollen van bijvoorbeeld netbeheerders, 
gemeenten en REs-en. Tot slot beperkt het vraagstuk zich feitelijk niet tot alleen wet- en regelgeving; 
een promotieonderzoek is zeer geschikt voor een breder inzicht.
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In kabels-en-leidingenprojecten is vaak sprake van een onevenredige verdeling 
van kosten en baten, wat de samenwerking belemmert en kan leiden tot minder 
maatschappelijke waarde. Een denktank vanuit het COB-netwerk heeft gezocht naar 
kansrijke oplossingen voor dit probleem. Dit rapport schetst een plan van aanpak.

Gezien de opgaven waar de kabels-en-leidingensector mee te maken heeft – 
energietransitie, 5G, verstedelijking, klimaatopgave, vervangingsopgave – is 
samenwerking essentieel, maar financiële aspecten zitten nog wel eens in de weg. 
Een COB-denktank heeft een plan van aanpak geformuleerd waarin via twee sporen 
wordt toegewerkt naar een situatie waarin financiële aspecten tussen betrokkenen 
partijen geen spelbreker meer zijn.

Het eerste spoor richt zich op een wetenschappelijke beschouwing van de 
financiële/economische verhoudingen en stromen en de institutionele 
structuur van het huidige systeem. Het tweede spoor omvat een inventarisatie 
van casussen in de kabels-en-leidingensector waar financiën juist wel of 
geen struikelblok vormen. Door vervolgens de resultaten van de twee 
sporen te combineren – wetenschap enerzijds, praktijk anderzijds 
– ontstaan de contouren van een goed financieel systeem voor 
projecten in de kabels-en-leidingenwereld.
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Plan van aanpak voor eerlijke financiële inrichting 
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