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Doel project
• Handvatten maken 

voor sturing op de 
ondergrondse 
infrastructuur onder 
de Omgevingswet, 
specifiek m.b.t. 
kabels en leidingen

• Mogelijkheden in 
beeld brengen



Kernteam

Edith Rutten, gemeente Eindhoven
Ruben Klijn, gemeente Breda
Rob Heijer, gemeente Utrecht
Bart van der Mark, gemeente Ede
John de Ruiter, gemeente Rotterdam



Interviews sturingsbehoefte
Jeroen Bartels, Enexis
Sanne van den Berg, gemeente Arnhem 
Ronny Bracke, gemeente Terneuzen
Richard Cöp, gemeente Heerenveen
Eveline de Graaff, gemeente Haarlem 
Fransje Hooimeijer, TU Delft 
Steven de Waal, gemeente Terneuzen 
Theo Ellenbroek, VolkerWessels Telecom 
Edwin Hoekstra, gemeente Leeuwarden 
Jos Kooijman, gemeente Maastricht 
Wil Kovács, gemeente Rotterdam 
Jaap Kuipers, gemeente Leeuwarden 
Evelijn Martinius, Vrije Universiteit Amsterdam 
Hans Meijer, gemeente Den Haag 
Olav Reinders, gemeente Tilburg 
Pieter Saris, gemeente Helmond 
Ronald Teunissen, Enexis
Pieter van Leeuwen, gemeente Leiden 
Lucas van Luijtelaar, BearingPoint 
Laurens van Raaij, Legal Infra 
Jos van Wersch, gemeente Leiden 
Cora van Zwam, gemeente Amersfoort 
Werkgroep Omgevingswet DSO, WoW-portaal



Werksessies casus 



Werksessies casus 

Esther Bergstra, 
Bosch Slabbers 

Djacco van den 
Bosch, gemeente 

Hilversum 
Jolanda Gilles, Legal 

Infra 
Daan Hollemans, 

Antea Group 
Nederland 

Rob Kemmeren, 
gemeente 
Amsterdam 

Ruben Klijn, 
gemeente Breda 

Bart van der Mark, 
gemeente Ede 

Binne Meijer en 
Bettina, gemeente

Utrecht 

Josephine 
Paulussen, 

Omgevingsdienst 
Noordzeekanaal-
gebied Zaandam 

Edith Rutten, 
gemeente 
Eindhoven 

Gijsbert Schuur, 
Antea Group 

Nederland 
Rosanne Vlaar, 
Bosch Slabbers



H2: Bevindingen interviews 
Stapeling opgaven (klimaat, energie, verglazing, biodiversiteit, circulariteit, vervangingsopgaven)

Drukte in ondergrond (was al druk, wordt nog drukker)

Tactisch gat (ambities vs. uitvoering)

Onder- en bovengrond nog teveel los van elkaar, ondergrond laat in beeld

Sectoraal georganiseerde gemeente, maar integrale opgave

Afhankelijkheden: van politiek (dynamisch) en externe partijen (netbeheerders, ontwikkelaars)

Overleggen netbeheerders op uitvoeringsniveau, maar behoefte om ook tactisch en strategisch

Grootste uitdagingen in bestaand gebied (vooral oudere bouw met veel particulier eigendom)

Telecomwet



Sturingsbehoeften
Planologie van de ondergrond, samenhang onder- en bovengrond

Praktische vragen:
(Hoe) kun je ruimte reserveren in de ondergrond?

Kun je verticaal ordenen afdwingen?

Welke mogelijkheden zijn er om ook privaat terrein te benutten?

Hoe ga je om met onzekerheden?

Welke mogelijkheden zijn er voor meervoudig ruimtegebruik, bijv. bomen 
en ondergrondse infra



H3: Omgevingswet 
samenhangend instrumentarium



Omgevingswet instrumenten

Vanuit rijk of 
provincie

Zelfbindend 
door gemeente

Zelfbindend 
door gemeente

Rijksregels en 
Omgevingsplan: 
*bindend voor derden



Omgevingsvisie
• Strategische doelen
• Belangrijk: want 

‘haakjes’ voor 
juridische grondslag 
(building a case)

• Praktijk: stapeling van 
ambities, nog geen 
keuzes

Voorbeelden: 
Leiden (boven), 
Maastricht (rechts)



Programma
Ambities concreter maken
• Thematisch 
• Gebiedsgericht
• Vrijwillig, soms verplicht
Gebruiken om:
• Beleidskaders te ontwikkelen
• Maatregelen opstellen
• Inzicht te creëren 
• bewustwording
• Werkwijzen op te stellen
• Scenario’s op te stellen
• Samenwerking op te zetten
• Monitoring 
• Tactisch gat overbruggen



Programma
Ondergrond: Eindhoven en Amsterdam
Foto’s: Edith Rutten, gemeente Eindhoven



Regels in het omgevingsplan

Regels voor activiteiten die de leefomgeving wijzigen
Beleidsdoorwerking (vanuit omgevingsvisie en evt. programma)
Wat willen we regelen?
Hoe moeten en kunnen we het regelen in het omgevingsplan?
Hoe gaan we het regelen? 





.

1-1-’24

1-1-’24 1-1-’30



Omgevingsplan
Niet bij nul beginnen: 

Tijdelijk omgevingsplan
Overzetten bestaand beleid (verordening)
Eventueel nieuw beleid ontwikkelen

Maatwerkregels op rijksregels (bodem)
Uitwerking van instructieregels (rijk en provincie)
Bruidsschatregels (schrappen, behouden, aanpassen)
Decentrale regels:
Vormen: verbod, vergunning, melding, informatieplicht, 
zorgplicht (niet regelen is toestaan behoudens zorgplicht)
Open of gesloten normen
Mogelijkheid tot maatwerkvoorschriften



Instructieregel?

Kamerbrief bodem en 
water sturend in de 
ruimtelijke ordening

“We versterken de regie op de 
inrichting van de ondergrond. 
Daarmee bereiken we een efficiënte 
inrichting ervan, zodat ontwikkelingen 
als woningbouw en energietransitie 
mogelijk worden gemaakt zonder de 
bodem aan te tasten.” 
Maatregel: “Het ruimtelijk ordenen van 
de ondergrond wordt verplicht gesteld 
voor zowel de Rijksoverheid als 
gemeenten en provincies. Voor het 
bevorderen van de regie in de 
ondergrond ontwikkelen Rijk en 
gemeenten een gezamenlijk 
instrument.”



H4: Toepassen
Instrumentarium is er, 
maar…
Wanneer wil je wat, 
waar en hoe 
inzetten?
Toepassing op casus 
Acaciastraat
(‘hardop denken’)



Acaciastraat



Energie en klimaat



Uitgewerkte maatregelen 
• Sturing op ligging 

ondergrondse infra 
(verticaal of in stroken)

• Meervoudig 
ruimtegebruik (bomen 
op kabels)

• Reserveringen voor 
toekomstige 
netwerkontwikkelingen

• Reservering ruimte voor 
bomen (groeiplaats)

• Benutten privaat terrein



Lessen?



Piketpaaltjes
Veel mogelijk 
Sla piketpaaltjes voor 
sturing:
Omgevingsvisie, 
grondslag/onderbouwing

Beleid(sregels), bijv. 
handboek openbare ruimte

Omgevingsplanregels
– Toepassingsbereik en 

werkingsgebieden
– O.a. reserveringen 

(‘bestemmen’)



Adaptief
Blijf waar mogelijk flexibel 

– Herijking 
omgevingsvisie

– Wijziging 
omgevingsplan

– Opheffen 
reserveringen

– Open normen 
(vergunning)

– Maatwerkvoorschriften
– Koppelen 

omgevingsplanregels 
aan beleidsregels



Duidelijk
– Besluit op de richting, maak

keuzes (toekomst maken, 
i.p.v. afwachten)

– Regel wat moet, 
omgevingsplanregels

– Zoveel mogelijk gesloten
normen

– Omgevingswaarde? (zelf
bindend!)

– Maak reserveringen voor
warmtenet

– Benut verbod, gebod, 
actieve verplichting

– Benut gedoogplicht
(benutten privaat terrein, 
H10 Ow)



Wat is belangrijker?

• Bovengrond leidend?
• Ondergrond leidend?
• Maatschappelijke opgave leidend

– Afhankelijkheden 
– Maatwerk
– Afstemming/participatie
– Onzekerheden lange termijn
– Politiek-bestuurlijke afweging 



Samen



Rapport
Opgaven
Mogelijkheden 
Omgevingswet-
instrumenten
Toepassing: 5 maatregelen 
uitgewerkt in casus
Veel links naar 
achtergrondinfo, rapporten, 
voorbeelden, ervaringen



Vervolg?

Kan het COB hier een
rol in spelen?
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