
Vervolg enquête Kennisarena kabels en leidingen 
 
De Kennisarena leeft. Dat kunnen we wel stellen met het onverwacht hoge aantal van 57 reacties op 
de enquête Kennisarena kabels en leidingen. Daarmee hebben we vanuit het perspectief van een 
meerderheid van de direct betrokkenen bij de Kennisarena een antwoord op de vraag of de 
geformuleerde doelstelling van ‘Common ground voor ondergrondse infrastructuur’ nog compleet is,  
in hoeverre de Kennisarena bijdraagt aan de gewenste oplossing en of de deliverables voldoende 
toepasbaar zijn. De enquêteresultaten bieden dan ook een mooie basis voor vervolgstappen. 
 
We zijn op de goede weg. De overgrote meerderheid constateert dat de uitgangspunten van 
‘Common ground voor ondergrondse infrastructuur’ nog steeds van toepassing zijn. Dat geldt ook 
voor de mate waarin de projecten in de Kennisarena daarbij aansluiten.  Kortom, er is geen 
aanleiding om de doelstelling aan te passen of aan te scherpen. Dat neemt niet weg dat mensen in 
hun antwoorden aandacht blijven vragen voor grote thema’s als regie, planologie, ruimte en een 
langetermijnstrategie op de ondergrond. Niet al die thema’s vallen binnen de doelstellingen of 
competenties van het COB-netwerk, maar we pakken ze wel op. Zo worden opmerkingen over de 
noodzaak van een langetermijnstrategie geadresseerd bij de CityDeal. 
 
Sommige problemen worden urgenter. Ruimtegebrek, de behoefte aan samenwerking, digitalisering 
als belangrijk hulpmiddel bij oplossingen … de bekende uitdagingen zien we ook weer terug in de 
enquêteresultaten. Bestaande Kennisarenaprojecten leveren daar al een bijdrage aan. Maar 
tegelijkertijd zien we dat capaciteitsproblemen aan urgentie hebben gewonnen. In de kennisanalyse 
uit 2019, die mede de basis vormde voor de Kennisarena, werd het gebrek aan vakmensen al wel 
genoemd, maar nu wordt steeds duidelijker dat de doelstellingen met betrekking tot ondergrondse 
kabels en leidingen als gevolg van het capaciteitsprobleem onder druk staan. De energietransitie en 
de vervangings- en uitbreidingsopgaven zijn in het geding. Binnen de Kennisarena speelt dit gegeven 
als onderdeel binnen projecten en het COB heeft met het project  Onderwijs studenten interesseren 
voor het vakgebied ondergronds bouwen. 
 
Als je capaciteit niet kunt vergroten, kun je de capaciteit dan wel effectiever inzetten? Vanuit die 
vervolgvraag willen we op 12 april in breakoutrooms discussiëren over de volgende invalshoeken: 
 

• Kunnen we door projecten/werkzaamheden te prioriteren zorgen voor een slimmere 
voortgang en daarmee een bijdrage leveren aan de landelijke ambities voor de 
energietransitie en de vervangings- en uitbreidingsopgaven? 

• Welke belemmeringen zorgen er in de praktijk voor dat niet het volledige potentieel van de 
bestaande arbeidscapaciteit kan worden ingezet? En waar kan het COB-netwerk meewerken 
aan het wegnemen van die belemmeringen? 

• Vertraging en tijdelijke stilstand binnen projecten (zie ook 2) zorgen ervoor dat de bestaande 
capaciteit niet altijd volledig effectief kan worden ingezet. Hoe groot is dat effect in de 
praktijk? En kunnen we er door samen te werken voor zorgen dat een tijdelijk overschot op 
de een plek kan worden ingezet om krapte op een andere plek op te lossen? 

• Kunnen we de beschikbare capaciteit beter inzetten door dubbel werk te voorkomen?  
 

https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/onderwijs/

