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Met heel kleine stapjes
op wegnaar schadecompensatie-convenant
LIA T H O R B O R G

"Opzij,opzij,opzij.Maakplaats,maakplaats,maakplaats.Wijhebbenongelofelijke haast",schalde
HermanvanVeen de140deelnemersvan dewerkconferentie mAmersfoort toe. Vertegenwoordigers
vanenergiebedrijven, waterleidingbedrijven, eigenarenvanlandelijke c.q.industriëleleidingnetten,
Rijkswaterstaat (RWS] endeSpoorwegen(NSRailinfrabeheer) kondendevondstwe! waarderen.
Denetwerken moeten "opzij, opzij".RWSenNSRIBhebben"ongelofelijke haast".Menwaseind
novemberbijeengekomen ommetenbijelkaar'draagvlak' tecreërenvoorde totstandkoming van een
convenantoverschadevergoeding bijhetgedwongen verleggenvankabelsenleidingen.

Het betreft eenprobleem,waaroveral
tienjaar wordtgesteggeld.Enwaarvande
rijksoverheid tevergeefs hadgehooptdat
het voor rjanuari 1998 zouzijn opgelost
volgensdebasisprincipes vanhetpoldermodel-inonderling overlegtussende
betrokkenen.Diedarum isnoodgedwongen
losgelatenennogniet dooreenanderevervangen.Eenlichtpuntje naafloop van de
werkconferentie, waardeleidingeigenaren
in aantaldeandere parrijen overtroffen, is
wellichtdat80% vandedeelnemers aangaf
nu meer vertrouwen tehebben gekregenin
het totstandkomen vaneenconvenant.

Bevriezing
"Wijontmoeten elkaar steeds vakerin
dit vollelandenvormen in toenemende
mateeenprobleem voorelkaar.Wijhinderenenbelemmeren elkaar",schetsteMegadirecteur ir.G.J.M.Prieckaerts.Hijis een
vandetweevoorzitters vandestuurgroep
diesinds 1996minofmeerop persoonlijke
titelwerktaaneenvooralle partijen
(EnergieNed,VEWIN,VELIN,RWS enNS
RIB)acceptabeleovereenkomst. Deconceptintentieverklaring,diedestuurgroep
afgelopen zomer bijzijn achterban toetste,
wekteechter metnamebijdeleidingbeheerders zoveelweerstand,datdevoortgang meteen weerstokte.Destuurgroepledenhadden uitgangspunten benoemdals:
debereidheid samen tewerken,dewenselijkheid omzoveelmogelijk win/winsituaties tecreëren,degelijkestatus van de
verschillende transportmodaliteiten (water,
weg,rail,buis,kabel, leiding).Zijwilden
werkenaaneengedragscode,namen zich
voorindringend tespreken over anterieuriI H20
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reitsbeginsel (voorrangvoorwieeerst ligt),de
erkenning vanleidingen enkabelsalsopenbaar
belang,natteendrogeligging,kruisingenen
parallellen,'oudvoor nieuw'enhetvooralle
partijen geldende beginsel'gijzult uniet verrijken'. Enterwijl overaldezezakenzou
worden onderhandeld, steldehetconceptinde
slotregels,zoudooralleberrokkenen 'voorde
periodetothetbereiken vanovereenstemming
overhetconvenant eenbevriezingsregeling
moeten worden onderschreven'. Daarovermet
namevielendeleidingeigenaren. Wapenstilstand vooronafzienbare tijd, endatterwijl projecten alsdeBetuwelijn aldruk worden voorbereid,kosten maken zonder datduidelijkwas
hoezegedektzouden worden.Daarvoeldende
individuele nutsbedrijven absoluut niets voor.

Psychologisch spel
Hetantwoordop
deimpasse isgezocht
indewerkconferentie.
Onder onafhankelijke leiding
(KPMG,datsinds
april 195)7°°k
deSruurgroep
begeleidt) moest

deachterban begrip krijgen voor
eikaarsstandpunten. Hetveld moest
zichzelfovertuigen vanencommitteren
aandenoodzaak vaneenconvenant.
Deheledagdiscussieerden technische
managers,directeuren, bedrijfsjuristen
en projectleiders aan'gemengde' tafels.
Met verbazing luisterde mennaar
eikaarsproblemen, stelde mensoms
ookhetbeeld bijdatmenvandeander
had.Meningen overeigenenandermans belang bijeenadequate schadecompensatieregeling, waarvoordebasis
moet wordengelegd inhetconvenant,
werden incomputers ingebrachten
gebundeld.Cartoonisten tekendende
frustraries vandepartijen, wanneer
hun belangonvoldoendeuitdeverfzou
komen.
Hetgingnietomde technisch-juridischeaspecten.Hetgingzelfs nietom
het formuleren van uitgangspunten
van alle betrokken partijen. Hetging
louter omhetuitgesproken gevoeldat
iedereen ookechteenconvenant wenst.
Gevoelensspelen indeze slepende
kwestieeenniet teverwaarlozenrol:
men voeltzichniet begrepen(RWS),
arrogant enongelijkwaardig behandeld
(leidingeigenaren).
"Een ingewikkeld psychologisch
spel",merktemr. H.P.Heida, hoofd
vandestafafdeling Bestuurlijkeen
JuridischeZaken vanhet ministerie
vanVerkeerenWaterstaat,eneveneens
voorzitter vandestuurgroep,op.Hij
durfde -zelfsnadeinpositieve sfeer
verlopen conferentie - geenvoorspellingtedoenofhet convenant ernuwel
ofniet komt. "Binnendestuurgroep
vertrouwen wijelkaar inmiddels.Maar
er isvanwegedegrote bedrijfseconomischeconsequenties waarschijnlijk geen
leidingeigenaar, diezijn vertegenwoordigers volledigzalmandateren.Dat
betekent datwestap voorstap moeten
voortgaan endatopelkmoment
iemand vandeachterban dehakken
in hetzandzou kunnen zetten."
Omdattevoorkomen heeftde
stuurgroep inmiddels eenbeterecommunicarie metdeachterban hoogopde
prioriteitenlijst gezet.De uitkomsten
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vandewerkconferentie zijn in het begin
van het nieuwejaar doorKPMGen mr.
P.C.E.vanWijmen, onafhankelijk deskundigeophetgebied vanonteigeningen
leider vandejuridisch-technische werkgroep indezezaak,verwerkt tot een document met uitgangspunten en rechtstreeks
aan'het veld'voorgelegd. Destuurgroep
zelfzalwijzigingen ondergaan.Van
EncrgieNcd enVEWINisbekend dat zij
hun delegatiewensen teverbreden.

Urgentie
RWSenNSRIBwillenonderhand tot
zaken komen.Erisaandiezijde - in tegenstelling tot deoverige onderhandelingspartners - eenbehoorlijkgevoelvan urgentie.Deoverheid heeft dekomendejaren een
aantal infrastructurele mega-projecten voor
deboeg,waarvan deHogeSnelheid Lijn en
deBetuwelijn demeest aansprekende zijn.
Niemand zit tewachten opeindeloze
onderhandelingen enjuridische procedures,dievoorkostbare vertragingen zorgen.

denetwerk moeten worden opgegraven,
omgeleid ofvervangen zonderdat de
technische staat daartoeaanleiding geeft.
Datzorgtjaarlijks voor miljoenen
guldens aanextra kosten ende hamvraag
is,wiediebetaalt.Daarop isvoorlopig nog
geenvoorallepartijen acceptabel antwoord
gevonden.Demeningen variëren van 'ieder
zijn eigenkosten' (overheid) tot 'de veroorzaker betaalt'(leidingeigenaren).Daar
komen complicerende factoren bij,zoals het
eigendom vandegrond ende verschillende
rechtsvormen waaronder de kabels/leidingen ter plekkeliggen, hetsoort verlegging,
deliggingsduur vande kabels/leidingen.
"Voorjuristen buitengewoon interessante,
zowelprivaat- alspubliekrechtelijke kost",
aldus Heida.Hij wildezaakkoel bekijken
envooral'niet dramariseren'. Meteen
zekereverbazing registreerde hij de 'underdog'-opstellingvan de leidingeigenaren,
dievoortdurend denadruk leggen op hun
'ongelijkwaardigheid'.

Hindermacht
Deoplossing maglastigzijn, in feite is
hetprobleem simpel.Deaanlegvandeze
werken heeft vergaande consequenties
voordeeigenaars/beheerders van kabels
enleidingen in degebieden vanV&Wdie
worden doorkruist. Delen vanhet bestaan-

Deproblematiek speelt al,sinds
leidingeigenaren enRijkswaterstaat in1988
indeclinchgingen overschadecompensatic
door derijksoverheid, waarvoor totdan toe
nooit publiekrechtelijke regelgevingwas
ontwikkeld. Dedoordeoverheid eenzijdig

vasrgesteldeNadcclcompcnsatieregeling
Kabelsen Leidingen (NKL)iseenonding in
deogen vanalleleidingeigenaren, eenvergoedingsysteem dat opgeenenkele manier
soelaasbiedt voordewerkelijke schadedie
wordt opgelopen.Vooralvanwegedenaar
hun mening tekorte afschrijftermijn van
leidingen/kabels, diewordt gehanteerd.
Erzijnjuridische gevechtengeleverd en
deverhoudingen tussen RWS/NSRIB en
deleidingeigenaren zijn erniet beterop
geworden.Hoewel de administratieve
rechters indoordeleidingeigenaren recent
aangespannen proceduresdeNKLheben
'erkend',kosten desteeds frequentere
'botsingen' teveelenergie,tijd engeld.Er
isbehoefte aancreatiefoverleg.
RWSenNSRailinfrabeheer hebben er,
juist met diemega-projecten in het vooruirzicht, belangbij dat dezaak nu afdoende
wordtgeregeld."Wij willen voorkomen
dat dekabel-en leidingeigenaren 'hindermacht' opbouwen,"aldus Heida.Hetzou
hemgoed uitkomen alsdestuurgroep erin
deloopvan ^98 uitkomt, maar hij weigert
zichonderdruk telatenzetten.Erligt een
nieuwe'Verkeer-en-WaterstaatbredeNKL'
inconceptgereed, mocht degoedschikse
aanpak niets opleveren.
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Pittige discussies
RWS lijkt met name tewillen voorkomen dat leidingeigenaren financieel profiteren van verleggingsoperaties.Bij nieuwe
projecten verbetert deinfrastructuur voor
kabelsen leidingen (bijv. leidingstraten),
hetgeen opdenduur onderhoudskosten
bespaart.Dat leidingeigenaren ongevraagd
met onvoorziene kosten worden geconfronteerd,zegtdeambtenaren minder. Het
leiddeaan deconferentietafels tot pittige
discussies.'Dan moeten zemaar niet in
openbaregrond gaan liggen', suggereerde
eenRWS-deelncemster.En waardenutsbedrijven zichdruk overmaken,begreepze
alhelemaal niet.Definanciëleconsequentieskonden toch inde tarieven verdisconteerd worden.'Jekunt - ookuit veiligheidsoverwegingen - langniet altijd kiezenom
in particulieregrond leidingen en kabels te
leggen', riposteerde eenenergicman.
Overigens zijn erbedrijven dievanwege het
verleggingsrisico inmiddels zoveel mogelijk
RWS-gronden mijden. InLimburg bijvoorbeeld,gafPrieckaerts toe,enhetstuit hem
tegen deborst:"Wanthet isniet debeste
oplossing enzowenteljedemacht van
RWSafopdeonmacht vande individuele
particulier." Indedichtbevolkte randstad

ismeestalgeen ruimte voorkeuze.Ende
medewerker vaneen waterleidingbedrijf
legde uit dat hij het maatschappelijk
onaanvaardbaar vondom alleendeinwonersvan- pakweg- deAlblasserwaard via
hun waterrekening relaten opdraaien voor
kosten vaneenproject vanlandelijk ofzelfs
Europees belangalsdeBetuwelijn ofde
HSL.

Deopstellers van het document van
uitgangspunten zullen nogeenhele kluif
hebben aan deuitwerking van detalloze
gegevens en hartekretcn.Maar éénanoniemeadviseur had in elkgevaldejuiste spirit
tepakken om tot eenoplossing te komen:
"Vraageenduidelijk mandaat aande
achterban opbasis vandeuitkomsten van
dezewerkconferentie; geefvervolgensde
juridisch-technische werkgroep opdracht
omeenregeling teontwerpen; beoordeel
dezealleenop hoofdlijnen en accepteer
deze;vierdaarnaeen feestje."
Uitdecomputerdata komt echterook
naar voren,datdemeerderheid der conferentiegangers hetantwoord opdevraag
'betaalt deveroorzaker ofdraagt ieder zijn
eigen kosten?'nogsteedshet belangrijkste
uitgangspunt vooreenregelingvindt.De
meerderheid geefr tegelijkertijd aandat dit
ookdeallermoeilijkst optelossen tegenstellingis.
Het lijkt nogenigszins voorbarigomde
champagne alkoud tezetten, f

Momentum
Erbestaat,aldus een meerderheid
vandeconfcrentiedeclnemers, ondanks
gesignaleerde tegenstellingen eengemeenschappelijk belang:allepartijen snakken
naarduidelijkheid overkosten ten behoeve
vanhun bedrijfsvoering en ieder wenst
verspilling van(maatschappelijke) kosten
en tijd tevoorkomen. Endus ishet zaak
voordestuurgroep om vanhet doordeconferentie gecreëerdemomentum gebruik te
maken.Eénvandelaatsteopdrachten aan
dedeelnemers washet formuleren vaneen
adviesaandestuurgroep.Erkwamen103
verschillende reactiesbinnen, variërend van
inhoudelijke ('kom tot vervoerscorridors
met planologischjuridische status/beheerszones') tot praktische raad ('haaldemessen
van tafel overNKLen bevriezingsregeling').

advertentie

Transferpunt
nternationale

LARENSTEIN
Inlichtingen en aanmeldingen

LARENSTEIN

Transferpunt Larenstein
Postbus 9001,6880 GB Velp.
Telefoon 026- 3695640
Fax

026- 3695727

E-mail

Transfer@iahlvlp.agro.nl

TPL verzorgt de volgende cursussen en
deeltijdopleidingen:
- Projectorganisatie en directievoering (4 dagen)
- UAV '89 en bestekken en begrotingen (3 dagen)
- Taxatie Agrarisch Vastgoed (4 dagen)
- WOZ Taxatiecursus (10 halve dagen)
- Onteigening en schadeloosstelling (2 dagen)
- Bodemkunde en -classificatie (2 dagen)
- Hydrologie (Basiscursus en vervolgcursus 6 dagen)
- Ecologisch Waterbeheer in de praktijk (2 dagen)
- Vegetatiemonitoring voor waterbeheerders (3 dagen)
- Wetshandhaving en bescherming buitengebied (2 dagen)

UIT
BETROUWBARE
BRON
• watervoorziening
- bronnen
- infiltratieputten
- onderhoud
- installaties
- regeneratie
- TV inspekties in
putten
• bodemonderzoek
- geo-technisch

- milieu
- diepe pulsboringen
- sonderingen
- minifilters
• bronbemaling
kiwva
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- Waterbeheer en natuurontwikkeling (42 dagen)
- Vastgoed en grondverkeer (42 dagen)

Deelname aan losse modules is ook mogelijk.
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