ACHTERGROND

INFORMATIEPLICHT OP KOMST VOOR AANLEG KABELS EN
LEIDINGEN

Visieontwikkeling
op ondergrondse
infrastructuur
Hoekomenwetoteencollectievevisieopdeontwikkelingvanondergrondseinfrastructuur? Doormet
elkaarindialoogtegaan.Binnenhetproject'Communicatietraject visievorming kabelsenleidingen'
isdezedialoogtussendebetrokkenpartijenopverschillendeorganisatieniveaus inganggezet.Een
collectievevisieblijktopeenhoogabstractieniveau tebestaan,maaromhetgemeenschappelijke ideaalbeeldtebereiken,moetenpraktischeknelpuntenwordenopgelostopvierfronten: ruimtelijkeordening,hetpubliekrechtelijk kader,registratieeninnovatie.Vervolgactieszijninmiddelsuitgezet,
zodatooknaajloopvanditprojectdedialoog kanwordenvoortgezet.
Inseptember 2003 begon het communicatietraject. Centraaldaarinstond debegeleidingsgroep metvertegenwoordigers van
ministeties,gemeenten,eigenaren en
beheerders enaannemers.Hettraject liep tot
afgelopen februari. HetCentrum OndergrondsBouwen(COB)verzorgdedecoördinatiemetondersteuning vanDelft Cluster
endemensenachtet het bedrijfstakonderzoekvoorde waterleidingsector.
Eenzestalscenario'svoorondergrondse
infrastructuur vormdedebasisvoorhetcommunicatietraject. Voor'oudstedelijk', 'nieuw
stedelijk' enlandelijkgebiedwerdenbegin
2003zowelhetmeestidealealshetmeest
slechtescenarioopgesteldinsamenwetking
metmarktpartijen enkenniscentra(zie
afbeelding 1).Voor'oudstedelijk'betekent dit
eenieder-voor-zich-situatieofeenuitstekend
beheervandehuidigeerfenis.Voor'nieuw
stedelijk' iseenbandbreedteaangegeven
waarbij inhetslechtstegeval'nieuw stedelijk'
naathethuidige'oudstedelijk'evolueerten
inhetbestegeval'nieuwstedelijke'aanleg
vanondetgrondseinfrastructuur eenvoorbeeldwordtvaninnovatieenintegraleruimtelijkeordening.Voorlandelijkegebiedenis
gekekennaardemogelijkheden vandetransportfunctie vaninfrastructuur. Inhetslechtstescenarioissprakevanhetzogoedmogelijkbeherenvandeerfenis eninhetbeste
scenariovaneensterkontwikkeldevisieop
Nederlandalsdoorvoerland van stoffen.
Descenario'slatenziendatnietsdoen
geenoptieis,omdat dat leidttotonbeheersbarerisico's.Devraagisdanwaterwelmoet
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gebeuren,willenwein2020toteengoede
ondergrondse ruimtelijke ordening komen.
Omdezevraagtekunnen beantwoorden
moetenwewetenwaatwenaat toewillen.
'We'isinditgevaliedereendieietsmetde
ondergrond temaken heeft. Inhetcommunicatiettaject zijnzoveelmogelijk betrokken
partijen vanondetgrondse infrastructuur
bijeengebracht,methun eigen belangen.
Omdezebelangenexpliciettemaken,zijn
circa20partijengeïnterviewd.Opbasisvan
deanalysevandezeinterviewsiseenbelangenspeelveld opgesteld.Ditlaatziendat
sprakeisvanpartijen metprimaireensecundairebelangen.Deprimairezijn demaatschappij,deinfrastructuurbeheerders, de

DebegeleidingsgroepbestaatuitvertegenwoordigersvanonderandereStichting
RIONED,EnergieNed,deBouwdienstvan
Rijkswaterstaat,KPN,hetMinisterievan
EconomischeZaken,hetVerbondvanVerzekeraars,hetMinisterievanVROM,IPO,
NEN,VEWIN,KikNederland,Bolegbo,
VecaiendegemeentenDenHaag,RotterdamenUtrecht.

aannemersenanderendiehet grondwerk
verrichten,delandelijke overheidendelokaleoverheid.Tevensisvastgesteldwatdeprimaireverantwoordelijkheden vanhen zijn
enwatzijvanelkaar verwachten:
Eigenaren,beheerdersen exploitanten
zijn verantwoordelijk vooreen betrouwbareleveringvan voorzieningen.
Centraleoverhedenzijnverantwoordelijk
vooreengoedeconomischbestuur,de
regievanderuimtelijke ordeningenhet
behartigen vaninternationale belangen.
Lokaleoverhedenzijn verantwoordelijk
voorhetbeheervandeopenbare ruimte
waatbij eenveiligeeneconomischgoed
funcrionerende samenleving centraal
staat.
- Aannemerszijn verantwoordelijk voor
eencorrecteuitvoeringvan werkzaamheden enhet inachtnemen vangeldendewet-en regelgeving.
Demaatschappij isafnemer en ontvanger.Demaatschappij betaaltvoorde
geleverdedienstenenhaarbelangen zijn
samen tevatten inveiligheid, continuïteitenminimalekosten.Deverantwoordelijkheid vandemaatschappij iskritischenalert blijven.

Conflicterende belangen
Debodemkomtsteedsvollerteliggenmetkabelsen
leidingen.Dekansopongelukkenenschadeinjhetgravenneemthierdoortoe.

Opbasisvandeinterviewsendediscussiesmetdebegeleidingsgroep bleekdatconflicterende belangendeverwerkelijking van
deidealescenario's belemmeren.Zoisde
centraleoverheid eengrootvoorstandetvan
eenterugtrekkende overheidsbemoeienis
ommarktwerkingendoelmatigheid te
bevotderen.Ookstimuleertdeovetheidde
ontwikkelingvandedigitalesnelwegin
Nederland.Prachtig,maar nietalskabels
zonderoverlegbovenandereleidingen wordenuitgetold dievervolgensopverschillendeplaatsenhaastniet meertebereiken zijn.
Niet-geprivatiseerde infrastructuurbeheerdersroependanookomeensterkere
wet-enregelgevingvanhogerhand eneen
sterkereenmeeruniforme coördinerende rol
vangemeenten.Gemeenten ophun beurt
gevenaanditweltewillen,maar hiervoor
meermiddelen enduidelijke kadersnodigte
hebben.

Minst ideale scenario's

Meest ideale scenario's

Descenario'svoordeontwikkelingvandeondergrondseinfrastructuurineennotendop

Eenanderebelangentegenstelling iste
vindenbinnenentussenprivateenniet-privatebedrijven.Methetptivatisetenvande
kabelinftasttuctuur bijvootbeeldzijnkabelnettenduur verkocht.Kabelbedrijven zijn
privatebedrijven.Hetgeldmoetineenconcurrerendemarktwordenterugverdiend.Dit
betekentdatkabelbedrijven nietgeneigd zijn
teinvesteren ininitiatievendiegeenrendementopleverenenhun concurrentiepositie
ingevaarbrengen,tenzijdeoverheid hen
hiertoecollectiefverplicht doormiddelvan
wetgeving.Alleenindatgevalkunnen ineen
concurrerendemarktdekostenwordendoorberekendaanconsumenten,zondergevaarte
lopendateenklantoverstapt.Nogeenhindernisopdewegnaardeidealesituatie:iedereenisheterovereensdateengoederegistratie
vandeliggingvankabelsenleidingenessentieelisvoorhetterugdringen vangraafschade
en-risico's,maaromdatdekabelbedrijven in
eenconcurrerendemarktmoeten opereren
komtvoorhenherindetailvrijgeven vanliggingpositiesneerophetaantastenvande
eigenconcurrentiepositie.Daartoezullenzij
nietsnelvrijwillig overgaan.
Eenlaatstestruikelblok vormtdeslechte
samenwerkingbinnen decentrale overheid:
verschillendeministeries zijn bezigmet
aspecten vanondergrondse infrastructuur.
Vanuitdemarkt isdebehoefte uitgesproken
aanééncoördinerend bewindspersoon.

Gezamenlijke uitgangspunten
Opeenhoogabstractieniveau kunnen de
verschillendepartijen elkaardusgoedvindenineencollectievevisie,maar opeenlager
abstractieniveau -dichter bij dewerkelijkheid-blijkt ditmoeilijker. Daaromzijn vier
stellingengeformuleerd opvieraandachtsveldenwaaroverophoogniveau welovereenstemming isbeteikt.Tijdens eenworkshopinnovember 2003 inGouda hebben
besluitvormets-het management vande
begeleidingsgroep -deonderstaande stellin-

genvootvietaandachtsvelden geaccordeerd:
ruimtelijke ordening
Deruimtelijke inpassingvanondergrondseinfrastructuur kannietlosworden
gezienvanbovengrondse ruimtelijke ordening.Beidedienen integraal tewordenopgepakt.
publiekrechtelijk kader
Erdient éénpubliekrechtelijk kader te
komendatgeldtvootalleondergrondse
infrastructuur. Dirkaderzalvoldoende handelingsruimte vootgemeenten en marktpartijen moeten bieden.
regisrratie
Erdienteenuniforme tegistratiete
komenvoorallekabelsenleidingen, waarbij
debeveiligingvaninformatieoverdracht en
dejuridischeconsequenties van verkeerde
overdrachtgoedzijn geregeld.
innovatie
Eenversnelde technologie-ontwikkeling
isnodigommetdetoenemendeschaarstein
deondergrondomtekunnengaan.Dezeontwikkelingrichtzichopsleufloze technieken
voordetectie,aanleg,inspectie,onderhoud en
vervangingvaninfrastructuur enoptechniekenvoordebeschermingvandeondergrond
doorbijvoorbeeld leidingtunnels.
Concreetzijn nu opdrie aandachtsveldenacties uitgezet.
Ruimtelijkeordening
OpinitiatiefvanhetMinisterievan
VROMisafgelopenjanuari een interdisciplinairprojectgestartnaarruimtelijke verkenningen.Ditproject moetleidentoteenhelderbeeldoverdeaardendeomvangvande
huidigeentoekomstigeknelpunten inrelatietothetgebruik vandeondergrond. Hierbij wordtspecifiekgekekennaarderelatie
vandezeknelpunten totdehuidigeoverheidskadersen-instrumenten endedaatbij
behorende verantwoordelijkheden vande
overheid.

Registratie
OndetleidingvanhetMinisterievan
EconomischeZakeniseenvoorstudiebegonnenopbasiswaarvandevoorgenomen informatieplichtvoordekomendezomerkanwordenopgesreld.Devoorstudiemoet antwoord
gevenopeenaantalvragen.Voorwelkekabels
enleidingendienenwelkeliggingsgegevens
beschikbaar tezijn?Hoebetrouwbaar dient
deaangeleverdeinformatie tezijn?Hoe
wordteeneffectieve informatie-uitwisseling
praktischbewerkstelligd?Hoewordtdeaansprakelijkheidsverdeling(bij geenofonjuiste
liggingsgegevens)geregeld?
Innovatie
Delft Cluster(waaronder KiwaWater
Research)enCOBhebben langetermijnonderzoeksspeerpunten geformuleerd die
bijdragen aandeversnelde technologieontwikkelingvoorondergrondse infrastructuut.Ditbetekent datbestaande onderzoeksprogramma's vandeverschillende
onderzoeksinstituten opelkaatworden afgestemd ennieuwe onderzoeksprogramma's
voordelangetermijn worden geformuleerd.
Vanuir herbedrijfstakonderzoek voorde
waterleidingsector vindtde stroomlijning
plaats methetBTO-assetmanagement.Ook
internationale onderzoeksprogramma's
worden hierbij betrokken.

Conclusie
Hetcommunicatietraject voordeontwikkelingvaneencollectievevisieopondergrondseinfrastructuur heeft partijen met
verschillende belangenbijelkaargebracht.
Opeenhoogabstractieniveau streven zij
allemaalnaareensituatie waarinsprakeis
vaneengoedeondergrondse ruimtelijke
otdening.Iedereen kanzichvindeninde
idealescenario's.Opeenlager abstractieniveau blijkt hetmoeilijker allebelangen te
verenigen.Warpartijen bindr opeenlager
abstractieniveau zijn devierstellingenopde
aandachtsvelden ruimtelijke ordening,
publiekrechtelijk kader,registratieeninnovatie.Dezestellingenzijndoor besluitvormersgeaccordeerd.Opdrievandezeaandachtsveldenzijn concteteactiesingang
gezet.Debegeleidingsgroep heeft deambitie
uitgesproken omooknaafloop vanditprojectdedialoogvoorttezettenenervoorte
zorgen datdeaandacht nietverslapt, f
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