
 

 

AGENDA PROGRAMMARAADBIJEENKOMST 
 
Datum: Donderdag 19 januari 2023  
Locatie: Ahoy Executive Lounge (Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam).  

 Hier vindt deze dag ook de InfraTech plaats.  
 

De programmaraad fungeert als klankbord en adviseur van 
het COB-bureau. Daarom krijgt u naast een toelichting op de 
stand van zaken ook vier onderwerpen voorgelegd waaraan 
we samen met u willen puzzelen. 
 
7.30 uur - Inloop, het ontbijt staat klaar. 
 
8.15 uur - Karin de Haas (directeur) praat u bij over de lopende projecten en activiteiten in het 

COB en de nieuwe plannen 
 
8.30 uur -  In het komende jaar zijn er vier onderwerpen die het verdienen om met u over van 

gedachten te wisselen. Er is eerst een plenaire introductie: 
 
1. De koplopergemeenten ontmoeten elkaar nu al als projectgroep binnen de 
kennisarena als het gaat om ondergrondse onderwerpen zoals inpassingsvraagstukken 
en kabels-en-leidingproblematiek. Met het afsluiten van de Citydeal zou het wenselijk 
kunnen zijn om een platform voor gemeenten te faciliteren. Maar wordt dat een 
platform voor gemeenten of een platform voor gemeentelijke vraagstukken? 
 
2. Het onderwerp duurzaamheid heeft een ontwikkellijn binnen het tunnelprogramma 
en een verkenning binnen de kennisarena. Is het nuttig en belangrijk om daarnaast ook 
een COB-breed platform over duurzaamheid te hebben of is dat nu juist iets wat onze 
participanten wel bij andere organisaties kunnen doen?  
 
3. Het platform Geotechniek is ontstaan als ‘nest’ voor geotechnisch Nederland. Maar 
de onderwerpen die voor geotechnici relevant zijn, horen soms bij een niet-
ondergrondse toepassing, zoals wegenbouw of dijken. Het participantenmodel van het 
COB sluit niet soepel aan bij dit soort brede onderwerpen. Is het COB wel de beste plek 
voor het brede nest dat geotechnici zoeken? 
 
4. Het onderwerp waardevol ondergronds ruimtegebruik is, zeker in de 
binnenstedelijke context, ongelofelijk belangrijk. Zonder de ondergrondse dimensie 
gaan de energietransitie, de verdichting, de renovatie en de klimaatopgaven 
eenvoudigweg niet passen en niet uitvoerbaar worden. Het COB heeft daarvoor al heel 
lang een platform WOR. Ondanks het belang van dit onderwerp blijven de 
deelnemersaantallen te laag. Dit jaar gaan we de formule omgooien, omdat we 



 

 

geloven in het belang van dit vraagstuk. We gaan een ‘platform on tour’ organiseren 
waarbij we voor steden workshops organiseren om tot een 4D-bouwenvelop te komen 
waardoor stedenbouwkundigen en projectontwikkelaars betere uitvragen kunnen 
formuleren. Vanuit deze workshops willen we een nieuwe, actievere populatie van het 
platform formeren. Gaat dit lukken? En zo niet, is het mogelijk dat we als 
kenniscentrum voor ondergronds bouwen geen platform meer hebben dat over 
ondergronds bouwen gaat?? 
 

  Vervolgens gaan we in parallelle groepen uit elkaar voor een carrousel langs de 
onderwerpen: 
9.10 uur - Eerste ronde 
9.30 uur - Tweede ronde 

 
9.50 uur  Afronding van de programmaraadbijeenkomst. 
 
10.00 uur Desgewenst door naar de InfraTech. 
 
 
 
 


