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VERSLAG

W O R K S H O P OVER VEILIGHEID E N RISICO'S

Kabels en leidingen
vogelvrij?

Detectieapparatuur en sleufloze renovatietechnieken zullen naast registratiesystemen
een belangrijke technologische impuls krijgen.

Registratie

De maatschappelijke en economische
waarde van kabels en leidingen is enorm
groot. Voegt men daarbij de veiligheidsaspecten van het transport via kabels en
Sinds het KLIC in dejaren tachtig van de vorige eeuw is ingevoerd, leek her weigoed re zirren mer de leidingen, dan zou men een grote betrokveiligheid en de risico's van kabels en leidingen. Wanneer ergens graajwerkzaamheden moeren wor- kenheid verwachten van zowel maatschapden uitgevoerd, leert één tele/oontje immers met welke ondergrondse infrastructuur rekening moer
pelijke organisaties als overheden. Daar
wordengehouden. En ook de beheerders van kabel- en leidingnetten leken steeds meer met elkaar
schort het echter op dit moment aan: er is
samen te werken. De workshop 'Veiligheid en risico's bij kabels en leidingen', die op 15 okroberjl. in
behoefte aan gecontroleerde openbaarheid
her Warerhuis in Nieuwegein plaatsvond, gaf echter een ander beeld: er blijft nog veel te wensen over
van de gegevens en een rationeel beslissingsen er besraar behoe/te aan nader en onderbouwend onderzoek. Tijdens de workshop, waarvan ie
kader. Daarin is een belangrijke rol weggeorganisatie in handen lag van Del/r Clusrer segmenr Stedelijke Infrastructuur, COB en CROW, werd legd voor de gemeente als beheerder van de
vooralgesproken over 'slimme oplossingen' voor en registratie van de ondergrondse infrastructuur.
openbare ruimte, zowel in adviserende als in
De circa 70 deelnemers vertegenwoordigden naast de overheid vooral beheerders van ondergrondse
controlerende zin.
netten, brancheverenigingen en aannemers.
Ook zou het op dit moment wat vrijblijDe workshop werd geopend door directeur Frans Roschar van Delft Cluster, die
vooral inging op de rol die deze samenbundeling van kennisinstituten kan spelen bij
het verwerven van ICES-III-gelden voor kennisontwikkeling.
Drs. Lex Dekker (Verkeer en Waterstaat)
ging als eerste echte spreker in op de transfer
van het buisleidingenbeleid van het ministerie van Economische Zaken naar het
ministerie van Verkeer en Waterstaat, waar
het is ondergebracht bij de werkzaamheden
rond het Nationaal Verkeer en Vervoersplan
(NWPj. Dit heeft nogal wat consequenties.
De ruimtelijke reserveringen voor de hoofdassen moeten worden vastgelegd in zowel
streek- als bestemmingsplannen. De externe
veiligheid moet bekeken worden vanuit het
vierde Nationaal Milieubeleidsplan en er
moet nog heel wat wet- en regelgeving worden aangepast, aldus Dekker. Zo wil het
inisterie dat het vergunningsstelsel voor
vervoer van gevaarlijke stoften door buisleidingen en de melding van transporten op
een een traal punt worden samengebracht.
Voor leidingbeheerders en -leggers betekent het onder meer dat de ruimtelijke
reserveringen een ruimtelijke ordeningsroers krijgen en dat het verplicht wordt vergunningen aan re vragen. Verder moeten
aspecten als databeheer, graaftneldingen en
..vermindering van het risico extra aandacht
gknjgen. Het nieuwe beleid wordt onder
eer gepresenteerd via circulaires.
Ir. Bart Smolders van de Raad voor de
Verkeersveiligheid (secretaris van de ComH j O £ 25/16-2002

missie Buisleidingen) liet aan de hand van
een aantal recente voorbeelden zien, wat kan
misgaan bij transport van gevaarlijke stoffen
door leidingen. De raad probeert toekomstige transportongevallen te voorkomen. Hij
benadrukte, dat het van groot belang is, dat
betrokkenen weten wat er gebeurt: wat
wordt door welke leidingen getransporteerd?
Na de plenaire presentaties werd in twee
parallelle sessies gediscussieerd over enerzijds de mogelijke slimme oplossingen voor
de toekomst en anderzijds over de toekomst
van kabels- en leidingenregistratie.

vende karakrer moeten veranderen. Dat
houdt in, dat meer aandacht moet komen
voor handhaving en het opleggen van sancties. Het probleem bij de registratie is, dat
weliswaar grote behoefte bestaat aan openbaarheid van de gegevens in verband met de
veiligheid, maar dat - met het oog op diezelfde veiligheid - sommige beheerders zich
juist verzetten tegen openbaarheid.
De aanwezigen trokken de conclusie dat
het tijd wordt voor initiatieven in de richting van een kennisnetwerk kabels en leidingen, waarin alle bewegingen in samenhang
worden bekeken en deze zaken nader kunnen worden uitgewerkt

Slimme oplossingen

Een groter geheel

Redelijke consensus heerst over het feit,
dat niet langer 'gefröbeld wordr op de vierkante meter'. Dringend behoefte bestaat aan
visie op de toekomstige ondergrondse
infrastructuur. Over 10 a 15 jaar moet breder
gekeken worden naar grootschalige aanleg:
van nutsinfrastructuur tot afvaltransport.
Daarbij zal de gemeente als beheerder van de
ondergrond een srerkere rol spelen dan nu
het geval is. Verlaten kabels en leidingen
mogen dan niet meer voorkomen.

Aan het slot van de workshop concludeerde dagvoorzitter Roschar dat op dit
moment in het veld sprake is van suboptimalisatie bij de verschillende parrijen,
omdat dikwijls tegenstrijdige belangen spelen, die bepalend zijn voor de keuzes die
worden gemaakt. Dat brengt met zich mee,
dat het beleid vooral bestaat uit lapmiddelen. "We moeten toe naar een situatie waarin
de totale infrastructuur van kabels en leidingen beschouwd wordt als één groot geheel".

In de toekomst zal verder sprake zijn van
gezamenlijke aanleg en verwijdering, tegelijk aanleggen en tegelijk vervangen. Hiervoor zijn goede voorspellende technieken
nodig voor met name de conditie- en levensduurbepaling. Slimme oplossingen voor
onderhoud en beheer zullen zich vooral
richten op de vindbaarheid en bereikbaarheid . Daarbij gaat het zowel om aspecten als
tegistrarie als om Technologische vindingen.

Hij sloot af met de oproep om in kleiner
verband met vertegenwoordigers van de verschillende partijen bij elkaar te komen om
het één en ander op basis van deze workshop
verder uit te werken en een concepr-actieplan op te stellen. Die gedachte werd ondersteund: ter plekke is een werkgroep geformeerd, die zich aan deze taak zal zetten. f
Geert Vinke

