1 – Gefaseerde invoering van Grondroerdersregeling
Fase 1 Belangenregistratie
1 juli tot 1 oktober 2008	Voor 1 oktober kunt u zich registreren bij KLIC en Kadaster. U verkrijgt hiermee een toegangscode. Vanaf 1 oktober kunt u met deze code (versneld) een melding bij het Kadaster uitvoeren.
Tot 1 oktober is het nog mogelijk om bij KLIC meldingen uit te voeren.
Fase 2 Overgangsfase
1 oktober 2008 tot elektronische fase

Fase 3 Elektronische fase
Verwacht in juli 2009

 er 1 oktober is dient men minimaal 3 dagen en hoogstens 20 dagen voor aanvang van
P
grondroering een digitale melding bij het Kadaster uit te voeren. Binnen 2 dagen ontvangt
men van de netbeheerders informatie over de ligging van kabels en leidingen (per post, per
fax of per elektronische post).

 lle meldingen dienen digitaal bij het Kadaster aangeleverd te worden. De netbeheerders
A
leveren digitaal alle liggingsgegevens aan het Kadaster. Het Kadaster bundelt de informatie
en stuurt het digitaal in een overzichtskaart (PDF-formaat) naar de aanvrager (figuur 1).



Nieuwe verplichtingen
bij grondroering
In VHG Magazine juni 2008 is al eerder de Grondroerdersregeling, officieel de Wet

Functie
Wijzigingen
Algemeen	Meldingen zijn verplicht. De sanctie kan 450.000 euro bedragen.
Tekeningen zijn 20 dagen geldig.
	Het zorgvuldig uitvoeren van graafwerkzaamheden d.w.z. het melden van graafwerkzaamheden, de aanwezigheid van tekeningen op de locatie en het nemen van voorzorgsmaatregelingen (bijvoorbeeld proefsleuven). In
de CROW-richtlijn 250 ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidigen’ is ‘zorgvuldig graven’ verder uitgewerkt.
	Voorzorgsmaatregelen bij gevaarlijke leidingen moeten worden vastgelegd.
	Afwijkingen dienen aan de netwerkbeheerder gemeld te worden, waarna deze binnen 30 dagen op tekening
aangepast wordt. De nauwkeurigheid bedraagt 1 meter.
Opdrachtgever	Verantwoordelijkheid om grondroerders de gelegenheid te geven (voldoende tijd en geld reserveren) om
zorgvuldig te graven.


Grondroerder	Registratie bij het Kadaster ten behoeve van het uitvoeren van meldingen met KLIC-online.
	Verplichting van het uitvoeren van een melding voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden bij het Kadaster.
Grondeigenaar	Eenmalige (oriëntatie)melding uitvoeren.
Bij wijzigingen in de ondergrondse infrastructuur opnieuw een melding uitvoeren.

Informatie-uitwisseling Ondergrondse Nettten (WION), behandeld. Tijdens het verschijnen
van dit artikel waren nog niet alle details bekend. Dit artikel informeert u verder over de
praktische consequenties.
1 – Elektronische situatie (verwachting vanaf juli 2009)
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D

e Grondroerdersregeling is sinds
1 juli 2008 in werking. Deze
regeling heeft als doel het aantal
graafschades te verminderen door
verplichtingen te stellen aan de
grondroerder en de kabel- en leiding
beheerder. Deze verplichtingen moeten
de beschikbaarheid van betere tekeningen,
betere informatie-uitwisseling en zorg
vuldiger graven mogelijk maken.
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2 – Beknopt overzicht van gewijzigde situatie per functie

Hoveniers en groenvoorzieners worden
gekenmerkt als ‘grondroerder’ als zij
mechanische grondroering (graafwerkzaamheden, stobben, frezen, diep ploegen, heien
etc.) uitvoeren. Grondroerders zijn, vanaf
1 oktober 2008, verplicht om van voor
genomen graafwerkzaamheden een digitale
melding bij het Kadaster te doen. Hiervoor
dienen ondernemers zich te registreren bij
het Kadaster, zodat zij een toegangscode
ontvangen om de elektronische melding uit
te kunnen voeren. Per melding wordt € 24,in rekening gebracht. De taken van KLIC
(behandelaar van de bekende KLICmelding) worden voortaan door het

Kadaster overgenomen en verder gedigi
taliseerd. De veranderingen worden
gefaseerd doorgevoerd (tabel 1 en figuren 1).
In tabel 2 wordt per functie de wijzigingen
ten opzichte van de huidige situatie beknopt
per functie (excl. de rol van netbeheerder)
aangegeven.

Voor meer informatie, kunt u ook terecht bij:
Wetgeving: www.verminderinggraafincidenten.ez.nl
KLIC:
www.klic.nl / 0800-0080
Kadaster: www.kadaster.nl/klic / klic@kadaster.nl
CROW: www.crow.nl
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