Bijeenkomst Koplopergemeenten
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:
:

maandag 11 april 2022
14.00 uur tot 15.30 uur

Voorzitter: Marten Klein
Laatste nieuws
Participatie: het COB is nog in gesprek met Amersfoort en Zoetermeer
Update innovatieprojecten
Algoritmen
Het onderwerp/rapport wordt in week 16 ingebracht in de CDOR door Marco Scheffers en Lilian
Harteveld-van ’t Slot.
Rotterdam heeft zich uit dit project teruggetrokken, maar gaat hier intern wel mee verder. Hierin wordt
met Amsterdam samengewerkt. De eerste conclusie die zij hebben getrokken is dat de kwaliteit van de
beschikbare data onder de maat is. Eric van de Beuken en Marco Scheffers zijn bij deze samenwerking
betrokken.
VKLS
Pieter van Leeuwen geeft een update van het project. De proeftuin is geregeld, de locatie is vastgelegd,
planning is dat derde kwartaal 2022 door VSHanab de VKLS wordt uitgevoerd. Professor Bauke de Vries
(TUE) is verbonden aan dit project en er is zicht op een PhD’er (vanuit Eindhoven). Voor dit onderdeel
moet nog financiering worden gevonden. Op 1 na zijn de toegezegde betalingen van de
Koplopergemeenten binnen.
De Koplopergemeenten geven in dit overleg toestemming aan het project en het proces.
Wil Kovács geeft aan dat hij het verticale systeem wil inbrengen in de NEN en vraagt de aanwezigen hoe
zij hier tegenover staan. Het is geen B&W besluit geeft hij tevens aan. Wil geeft aan dat de
netbeheerders via MA zijn betrokken. De aanwezige gemeenten zien geen bezwaar.
Ondergrondse infra en de Omgevingswet
Projectleider Petra Mesken geeft een update van dit project, dat als doel heeft om gemeenten een
beeld en gevoel te geven bij de manier waarop het onderwerp kabels en leidingen een plaats kan krijgen
in de tactische en strategische beleidsstukken die de gemeente dient op te stellen als de Omgevingswet
in werking treedt. Zij heeft een aantal vragen voor de gemeenten en gaan daarover met elkaar in
gesprek.
• Hoe zet je verordeningen om naar de Omgevingswet?
• Hoe bepaal je beleidsdoelen?
De Koplopergemeenten
De VKLS van Leiden is zelf aan de slag en zal de groep en het COB betrekken als er kennis valt te delen
en algoritmen is voor nu afgerond. Nu is de vraag of, en zo ja hoe, we verder gaan als groep. Een rondje
langs de velden levert verschillende meningen op. Zo geeft Den Haag aan dat de continuïteit
gewaarborgd dient te worden, wat hen betreft bij het COB, gezien de concreetheid. De CityDeal stopt
immers over 1,5 jaar. Tilburg geeft aan wel in deze samenstelling bij elkaar te willen blijven komen, maar
dat er wel steeds meer overleggen zijn en er keuzes gemaakt moeten worden. Één deelnemer vanuit
Rotterdam zegt er de voorkeur aan te geven om deze groep op te heffen als aan het doel voldaan is,
namelijk als de 2 uitgekozen projecten zijn opgeleverd. Of wellicht andere mensen aan laten sluiten, om

niet voor nog meer overleggen bij dezelfde mensen te zorgen. Een
andere deelnemer vanuit Rotterdam geeft aan dat hij deze groep
niet kwijt wil.
Leiden geeft aan dat er behoefte is aan een plek waar alles bij elkaar komt. Er is te weinig inzicht en
overzicht van de verschillende groepen die met kabels en leidingen infrastructuur bezig zijn. Het lijkt er
op dat het COB een dergelijke plek is of kan worden. Breda ziet dat ook zo, dat het samenkomt bij het
COB.
Een definitieve beslissing over het voortbestaan en/of de toekomstige vorm van dit overleg is nog niet
genomen.
De uitslag van de minipeiling:

nee

ja

Tenslotte geeft Edith aan dat het COB de resultaten van de onlangs gehouden Kennisarena enquête
terug zal koppelen aan de Koplopergemeenten.
Utrecht geeft aan dat er een onderwerp is, dat zij graag behandeld zien worden: kabels versus bomen,
hoe ga je daar mee om? Rotterdam, Den Haag en Amsterdam geven ook aan dat dit voor hun een
belangrijk onderwerp is. (Hans Meijer/Wil Kovács/Eric van de Beuken/Binne Meijer)

