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Algoritmen

Een algoritme is strikt genomen een reeks instructies die input verwerkt tot output. Elk computerprogramma 

bestaat uit algoritmes; alle (inter)acties worden daarmee bepaald. Zo zit achter elke knop een algoritme dat 

ervoor zorgt dat er iets gebeurt zodra iemand op de knop drukt. De output kan vaststaan ('ga naar de volgende 

pagina'), of afhangen van input ('ga naar pagina X', als iemand cijfer X heeft ingevuld in een tekstvak). Een 

algoritme kan enorm complex worden, bijvoorbeeld als er vele inputs gecombineerd worden in allerlei bere-

keningen. Dat zou het geval kunnen zijn bij een algoritme voor het inpassen van kabels en leidingen: gegevens 

over de omgeving en de assets, wensen ten aanzien van de eindsituatie en eventuele randvoorwaarden worden 

bij elkaar gevoegd volgens vastgestelde regels, en zo 'ontstaat' een voorstel voor de inpassing.
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1 Inleiding 1

1.1 Aanleiding
Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in de binnensteden. de maatschappelijke 
opgaven met betrekking tot de energietransitie, klimaatadaptatie en stedelijke verdichting staan als 
gevolg daarvan onder druk. Het is duidelijk dat de inpassing van nieuwe functies in de ondergrond, 
in het bijzonder die ten aanzien van de ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur, niet op 
dezelfde manier aangepakt kan worden als tot nu toe gebruikelijk. datzelfde geldt voor de beheer- en 
vervangingsopgave, die immers nauw verbonden is met de uitbreidingsopgave. de inzet van algoritmen 
(zie kader op de vorige pagina) zou de diverse opgaven met elkaar kunnen verbinden en tot slimmere, 
integrale oplossingen kunnen leiden.

In het kader van het project Vol onder het maaiveld is al een eerste inventariserend onderzoek uitge-
voerd naar de mogelijke meerwaarde van ontwerpen met algoritmen. daar werd geconcludeerd dat 
algoritmen helpen de verschillende ontwikkelingen die impact hebben op de ondergrondse kabels en 
leidingen tot in detail te voorspellen. Vanuit deze algoritmen ontstaan scenario’s voor reconstructies 
of komen randvoorwaarden naar voren die gesteld moeten worden bij nieuwe ontwikkelingen. Met de 
inzet van algoritmen kunnen een derde en vierde dimensie (diepte en tijd) worden meegenomen bij 
inpassingvraagstukken ten aanzien van ondergrondse kabels- en leidinginfrastructuur.

1.2 Doelstelling
de analyse Ontwerpen met algoritmen geeft zicht op de problemen en uitdagingen waar gemeenten 
in Nederland mee worstelen én in de oplossingen die met behulp van algoritmen nagestreefd zouden 
kunnen worden. de analyse is een eerste stap naar een aantal pilotprojecten waarin gemeenten en 
netbeheerders samenwerken op weg naar bruikbare en effectieve algoritmen. Reflectie op de analyse 
door een groep experts (HOOFDSTUK 6) geeft inzicht in de criteria die voor deze pilotprojecten zouden 
kunnen gelden. deze criteria worden voorgelegd en besproken met de koplopergemeenten. dit proces 
moet leiden tot een breed gedragen aanpak, waarmee de basis wordt gelegd voor het opschalen van 
pilots naar prototypes voor algoritme-ontwikkelingen ten behoeve van de ondergrondse kabel- en 
leidingeninfrastructuur.

1.3 Werkwijze
In de periode van 25 november 2020 t/m 8 maart 2021 zijn voor deze analyse gesprekken gevoerd 
met vertegenwoordigers van alle bij Vol onder maaiveld betrokken koplopergemeenten, om te 
achterhalen wat hun behoeften zijn met betrekking tot het ontwerpen met algoritmen die gebruikt 
kunnen worden voor inpassingsvraagstukken. In eerste instantie zijn er gesprekken gevoerd met de 
twaalf koplopergemeenten (zie COLOFON).

tijdens de gesprekken zijn onder andere de volgende vragen gesteld:

• Welke ondergrondse infra is er in de gemeente en wie zijn de stakeholders hiervan?

• Waar lopen jullie als gemeente tegenaan bij de aanpak van inpassingsvraagstukken? 

• Wat is jullie huidige werkwijze bij de aanpak van inpassingsvraagstukken?

• Welke tools worden er binnen de gemeente gebruikt voor inpassingsvraagstukken? 

• Welke ontwikkelingen lopen er (binnen de gemeente) om inpassingsvraagstukken in de toekomst 
aan te pakken?

• Wat zou je graag zien dat een algoritme kan? Hoe ziet je de output van het gebruik van algoritmen 
voor je?

• Welke uitdagingen zie je bij het ontwerp van algoritmen?

• Op welk niveau zou je algoritmen graag toegepast zien? Op stads-, wijk-, of straatniveau?

• Wat denk je dat er nodig is aan input om tot een betrouwbare output te komen?

• Waar zou eventuele financiering te vinden zijn om algoritmen te kunnen ontwikkelen?
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Aanvullend zijn er gesprekken gevoerd met het waterbedrijf Brabant Water, netbeheerder Enexis 
en softwareontwikkelaar the People Group, om te achterhalen wat de behoeftes zijn van andere 
belanghebbende partijen in de ondergrond en om te valideren of het mogelijk is bruikbare algoritmen 
te ontwikkelen. 

duidelijk is dat meer netbeheerders intensiever bij dit project betrokken moeten worden op het 
moment dat keuzes worden gemaakt voor pilotprojecten. Het projectteam heeft op basis van de 
inventarisatie onder gemeenten geconcludeerd dat het succes van pilotprojecten mede afhankelijk is 
van een gedeelde visie van en gezamenlijke aanpak door gemeenten en netbeheerders.

Aan de hand van de gesprekken is een overzicht gemaakt van de onderwerpen die zijn besproken en 
de daarbij behorende behoeftes en ideeën van de koplopergemeenten en andere belanghebbenden. 
de uitkomsten zijn opgenomen in HOOFDSTUK 2 t/m HOOFDSTUK 5. Er zijn ook experts op het gebied van 
artificial intelligence (AI) gevraagd naar hun visie, zie hiervoor HOOFDSTUK 6. tot slot gaat HOOFDSTUK 7 
kort in op het vervolg.
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2 Gemeentelijke context 2

2.1 Ondergrondse infrastructuur
de wereld van ondergrondse kabels- en leidingeninfrastructuur is complex. Er zijn veel verschil-
lende eigenaren en beheerders. de schattingen lopen uiteen van 1.000 tot 1.300 verschillende 
partijen. daarnaast zijn er nog eigenaren/beheerders van andere ondergrondse functies, zoals 
(fiets)parkeren, natuur en afvalinzameling. Binnen gemeenten en netbeheerders zijn belangen 
en activiteiten in de ondergrond verdeeld naar functie. denk aan de afdelingen Wegen, Openbare 
verlichting, Groen, Geluid, Luchtkwaliteit, Waterbeheer en Gezonde stad bij gemeenten, en de 
afdelingen voor aanleg en beheer/onderhoud bij netbeheerders. Zowel gemeenten als netbe-
heerders maken bij aanleg, beheer en onderhoud gebruik van een groot aantal verschillende 
marktpartijen. de inventarisatie leidt tot onderstaand overzicht van ondergrondse functies en 
hun beheerders:

• Opslag hemelwater, beheerd door gemeenten.

• Riolering, beheerd door gemeenten.

• Waterleidingen, beheerd door waterbedrijven.

• Elektriciteitskabels en gasleidingen, beheerd door netbeheerders 

• Bekabeling voor openbare verlichting, beheerd door gemeenten of netbeheerders.

• (Glasvezel)internet- en telefoonkabels, beheerd door telecombedrijven.

• Ondergrondse fietsenkelders, garages, e.d., beheerd door o.a. woningbouwcorporaties, 
particulieren, lokale bedrijven of gemeenten.

• Warmtenetten, beheerd door energiebedrijven.

• WkO/geothermie-installaties, beheerd door energiebedrijven of particulieren.

• Wortelgroei van beplanting, beheerd door gemeenten en waterschappen.

• Ondergrondse containers, beheerd door gemeenten.

2.2 Huidige problematiek
uit de gesprekken met de twaalf koplopergemeenten komt naar voren dat zij vergelijkbare 
problemen ervaren bij de aanpak van inpassingsvraagstukken:

• Er is een gebrek aan ruimte, zowel boven- als ondergronds en met name in de binnensteden. 
dit kan ertoe leiden dat er keuzes moeten worden gemaakt tussen het type ondergrondse 
infra of dat andere manieren van aanleggen noodzakelijk zijn om aan de uitbreidingsopgave te 
kunnen voldoen.

• Er lopen in elke gemeente veel verschillende projecten m.b.t. de aanleg en het onderhoud van 
ondergrondse infrastructuur. Het kost veel tijd en energie om deze projecten te coördineren.

• Er is een tekort aan plannings- en engineeringscapaciteit in de sector.

• Het vasthouden van aanwezige kennis is een onderwerp van aandacht. Wanneer mensen van 
functie veranderen, met pensioen gaan of aan een ander project gaan werken, wordt eerder 
opgebouwde kennis niet altijd doorgegeven of meegenomen.

• Er zijn veel verschillende stakeholders in de ondergrond. Het is lastig om al deze stakeholders 
bij elkaar te brengen en de aanpak van toekomstige inpassingsvraagstukken te coördineren.

'We hebben geen aannemers nodig, maar hartchirurgen, 

zo dicht ligt alles bij elkaar.'

Sander van der Heijden, gemeente Tilburg
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• de verschillende stakeholders hebben niet altijd dezelfde belangen: gemeenten, netbeheerders 
en waterbedrijven hebben voornamelijk een maatschappelijk belang (de burger moet zo min 
mogelijk overlast ervaren), telecombedrijven hebben vooral een commercieel belang (de klant 
moet zo snel mogelijk geholpen worden). telecombedrijven worden bovendien financieel 
gedreven door aandeelhouders. dit verschil in belangen kan ervoor zorgen dat werkzaamheden 
aan ondergrondse infra niet efficiënt verlopen.

• door de huidige telecommunicatiewetgeving is het voor gemeenten niet altijd even makkelijk 
om tot een goede afstemming te komen met telecombedrijven over de aanpak van toekomstige 
inpassingen.

• Er wordt op dit moment bij inpassingsvraagstukken onvoldoende of geen rekening gehouden 
met toekomstige opgaven, zoals klimaatadaptatie, stedelijke verdichtings- en energietransitie-
opgaven. Het ontbreekt aan een visie op toekomstig ruimtebeslag en de manier waarop er met 
de beschikbare ruimte moet worden omgegaan.

• Er is een gebrek aan goede basisinformatie over (objecten in) de ondergrond: 

 – kLIC-meldingen zijn niet altijd volledig of juist (bv. kabels die niet blijken te liggen op de 
locatie zoals aangegeven, of überhaupt niet staan aangegeven) en bevatten geen diepte-
component. Hierdoor is de kans op graafschade groot en is het niet mogelijk om te bepalen 
hoeveel ruimte er onder of boven bestaande ondergrondse infra beschikbaar is, zodat deze 
ruimte niet optimaal kan worden benut.

 – Bij het openbreken van de ondergrond worden soms (pakketten) kabels en leidingen 
aangetroffen waarvan niet duidelijk is wie de eigenaar is.

 – Er is niet altijd bekend hoe oud bestaande ondergrondse infra is en wanneer deze vervangen 
moet worden, of wanneer er onderhoud moet worden gepleegd.

 – Informatie over de historie van het gebruik van de ondergrond op locatie (niet-gesprongen 
explosieven, cultuurhistorische of archeologische waarden, bodemverontreiniging) is niet 
altijd beschikbaar of vindbaar. Het niet tijdig meenemen van deze aspecten leidt in de 
praktijk tot vertragingen.

• Er is niet altijd een goede onderlinge afstemming tussen de verschillende stakeholders. 
Planningen worden niet altijd met elkaar gedeeld.

Er heerst volgens veel koplopergemeenten een stugge cultuur in de kabels-en-leidingenwereld. 
de bereidheid om veranderingen door te voeren is klein. dat herkent het kernteam bij alle 
betrokken organisaties. Als voorbeeld wordt aangegeven dat al veertig jaar hetzelfde straatprofiel 
wordt aangehouden.

2.3 Huidige werkwijze
Hoe wordt omgegaan met inpassingsvraagstukken verschilt per gemeente. In de meeste 
gemeenten vindt regelmatig overleg plaats met netbeheerders. daar worden toekomstige 
werkzaamheden en opgaven besproken, tegen de achtergrond van het zoveel mogelijk voorkomen 
van hinder en het realiseren van een zo effectief mogelijk aanleg- of vervangproces. Hierbij wordt 
door veel gemeenten gebruikgemaakt van digitale hulpmiddelen, zoals arcGIs of de softwarepak-
ketten synergy en Valtimo. Vergunningstrajecten lopen over het algemeen via het WoW-portaal 
(Werkplein ondergronds werken) en MOOR (Meldpunt opbrekingen openbare ruimte). Er zijn ook 
gemeenten die deze trajecten volledig in eigen beheer afhandelen.

Veel gemeenten stellen gegevens over de ondergrondse infrastructuur van hun eigen assets 
digitaal beschikbaar, bijvoorbeeld via arcGIs, het WoW-portaal of andersoortige 3d-modellen. 
Een aantal gemeenten wil eigen assets en het gebruik van de ondergrond door andere eigenaren/
beheerders van kabels- en leidingen beter in kaart brengen. daarbij wordt onder andere gebruik-
gemaakt van detectietechnieken als grondradar.
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Figuur 2.1 / Tijdens de sessie met AI-experts (zie HOOFDSTUK 6) werden enkele stellingen en vragen gebruikt om inzicht te krijgen in 
de haalbaarheid en vervolgstappen. (Beeld: COB/Mentimeter)

2.4 Uitdagingen
uitdagingen bij het ontwikkelen van een algoritme dat kan worden gebruikt om inpassingsvraag-
stukken op te lossen:

• samenwerking tussen de vele belanghebbenden. Er zijn veel verschillende stakeholders met 
uiteenlopende belangen, het zal niet makkelijk zijn om deze allemaal op een lijn te krijgen.

• Het verzamelen van volledige en betrouwbare data.

• Onzekerheid over (het effect van en/of de randvoorwaarden voor) toekomstige ontwikkelingen 
(zoals geothermie, de energietransitie en klimaatdoelstellingen). 

• Het vinden van een geschikte partij die ervaring heeft met het ontwerpen van dergelijke algoritmen.

• de bereidheid van partijen om informatie te delen, zoals planningen en liggingsgegevens van 
ondergrondse infra.

• de huidige wet- en regelgeving, zoals de telecommunicatiewetgeving.

• Het toekennen van verantwoordelijkheden: wie neemt het voortouw en wie heeft welke 
verantwoordelijkheden?

• Gedrag en cultuur zijn factoren die een belemmering voor samenwerking kunnen zijn.
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3 Het algoritme 3

3.1 Output
de analyse leert dat koplopergemeenten het ontwerpen met algoritmen als potentiële oplossing zien 
voor een aantal problemen. daarbij gaat het om:

• inzicht in de bestaande situatie (een 3d-model van de ondergrond met alle relevante 
gebruiksaspecten, inclusief aspecten als NGE1-verdachte gebieden, archeologische opgravingen, 
bodemdaling, kwelgebieden en hittestress);

• inzicht in doorrekening bestaande situatie, bijvoorbeeld ten aanzien van toekomstige wortelgroei 
van bomen en liggingsafwijkingen van kabels en leidingen als gevolg van verzakkingen;

• scenario’s voor optimale inpassing van nieuwe kabels en leidingen (zowel tracé als gecombineerde 
aanleg);

• ruimteberekening voor toekomstige toepassing op basis van parameters uit scenario’s voor 
energietransitie, klimaatadaptatie, etc.;

• voorspellingen t.b.v. beheer-, onderhouds- en vervangingscyclus (assetmanagement).

Idealiter zou een 3d-model ook gekoppeld moeten worden aan de bovengrond, zodat in een oogopslag 
boven- en ondergrond zichtbaar zijn. Op deze manier kan gevalideerd worden of bovengrondse 
aansluitingen zich op de juiste plek bevinden en kan er worden bekeken of er bovengronds eventueel 
ruimte is voor een inpassing, als alternatief voor een inpassing in de ondergrond (zoals het plaatsen 
van infiltratiekratten voor de berging van regenwater). In het model zouden dan ook omgevingsfactoren 
een plek moeten krijgen. denk daarbij aan het type woningbouw, het soort bodembedekking, topo-
grafie, demografische opbouw, nabijheid van lokale energiebronnen, doorgaande wegen, etc.

Een andere behoefte die werd genoemd is het zelf, als gebruiker, kunnen meegeven van specifieke 
randvoorwaarden. Zo zou je als gebruiker ervoor kunnen kiezen om een hoofdleiding alleen door 
hoofdstraten aan te leggen (om de bewoners zo veel mogelijk te ontlasten), of juist door woonwijken 
(om het doorgaand verkeer zo min mogelijk te belemmeren). dit zijn afwegingen die op basis van de 
verschillende omgevingsfactoren door de gebruiker van het algoritme zelf te bepalen zouden moeten 
zijn. Hierbij kan in de praktijk gedacht worden aan het ‘aanvinken’ van de randvoorwaarden waarvan 
de gebruiker wil dat het algoritme rekening mee houdt.

ten slotte zou men graag willen dat het algoritme kan berekenen wat:

• de energiebehoefte is in een wijk, en aan de hand van het type wijk en andere omgevingsfactoren 
tot een voorstel komen voor de meest optimale vorm van energielevering (bv. WkO, warmtenet of 
geothermie);

• de benodigde capaciteit is per straat of wijk (bv. voor water, riool, elektra), zodat aan de hand 
hiervan de dimensionering van kabels en leidingen kan worden aangepast.

uiteraard is het ook van belang dat het algoritme gebruiksvriendelijk, transparant en niet-discrimi-
nerend is en dat de berekening van een voorstel voor een inpassing weinig tijd in beslag neemt.

1 NGE: niet-gesprongen explosieven

'Dat zijn goede randvoorwaarden waaraan een product 

dat werkt met een algoritme aan zou moeten voldoen.'

Wil Kovács, gemeente Rotterdam

Figuur 3 / Schematis
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3.2 Schaal
de meningen van de koplopergemeenten verschilden bij de vraag op welk schaalniveau zij graag het 
algoritme toegepast zouden zien. drie gemeenten gaven aan de toepassing van het algoritme (ook) op 
stadsniveau te willen zien, om te kunnen nagaan waar in de stad op welke manier de energietransitie 
moet worden vormgegeven en een strategie te kunnen opstellen. Zes gemeenten willen de toepassing 
van het algoritme in eerste instantie op wijkniveau zien, omdat veel andere stakeholders in de onder-
grond (zoals waterbedrijven) ook op wijkniveau opereren, en plannen voor de energietransitie ook op 
wijkniveau worden ontworpen. daarnaast kan er op wijkniveau ook gekeken worden naar alternatieven 
voor een beoogde inpassing (bv. als er in een specifieke straat geen ruimte is). Vijf gemeenten zien 
de toepassing van het algoritme graag (ook) op straatniveau, omdat de uitvoering van een inpassing 
uiteindelijk op straatniveau wordt verwezenlijkt. Een aantal gemeenten wil dat het algoritme op 
verschillende schaalniveaus toegepast kan worden, afhankelijk van het inpassingsvraagstuk. 

Een andere behoefte die werd genoemd, is het opsplitsen van het 3d-model in meerdere dieptezones, 
zodat het gebied waar kabels en leidingen voorkomen, kan worden onderscheiden van het gebied waar 
WkO- en geothermie-installaties voorkomen.

3.3 Input
Om tot een betrouwbare output te komen van een algoritme, is het essentieel dat de input betrouwbaar 
en volledig is. daarom is een database nodig met de exacte ligging (in x-, y- en z-richting) van alle 
ondergrondse infrastructuur. Maar ook andere gegevens, zoals de exacte ligging van aansluitingen van 
bovengrondse infrastructuur, zijn nodig voor het algoritme om te kunnen bepalen waar een beoogde 
inpassing moet worden geplaatst. Verdere gegevens die als input kunnen dienen:

Figuur 3.1 / Tijdens de sessie met AI-experts (zie HOOFDSTUK 6) werden enkele stellingen en vragen gebruikt om inzicht te krijgen in 
de haalbaarheid en vervolgstappen. (Beeld: COB/Mentimeter)
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• Bodemdaling

• NGE

• Archeologie

• Waterwingebieden

• kwelgebieden

• Grondwaterstanden

• Ecologische waarde van de grond

• Bodemverontreiniging

• Bomen

• kadastrale gegevens

• Geomorfologie

• Randvoorwaarden m.b.t. combinaties van verschillende media (bv. onderlinge afstanden)

Volledige en betrouwbare data zijn geen vanzelfsprekendheid. Gemeenten geven aan dat het waar-
schijnlijk noodzakelijk is dat er een dataleveringsplicht komt om ervoor te zorgen dat data tijdig en in 
het juiste format beschikbaar zijn. Aanvullend wordt gesteld dat een specialistische partij nodig is die 
als taak heeft om deze data te valideren en te beheren. Verder is er behoefte aan een afwegingskader: 
welke types ondergrondse infra hebben voorrang op andere types ondergrondse infra?

tot slot vinden gemeenten het uitermate belangrijk dat alle beheerders van ondergrondse infra infor-
matie aanleveren over de planning van werkzaamheden aan hun assets en de levensverwachting van die 
assets. En dat bij voorkeur voor een vooraf afgesproken tijdsduur (bijvoorbeeld voor de komende vijf jaar).
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4 Ontwikkelingen 4
Verschillende gemeenten en ook andere partijen melden ontwikkelingen op het gebied van algoritmen 
die zijn gericht op de aanpak van inpassingsvraagstukken: 

• de gemeente Alphen aan de Rijn is bezig met het ontwikkelen van een model dat met input van 
betrokken partijen, zowel boven- als ondergronds (ontwikkelaars, bouwers, gemeenten), de totale 
kosten en baten berekent van maatregelen boven en onder het maaiveld. Men wil zo de totale 
waarde optimaliseren en partijen helpen bij het gezamenlijk afstemmen van benodigde maatregelen 
voor duurzame, zelfvoorzienende wijken met een klein beslag op de ondergrond. dit project heet 
Bouw Eigenwijks: www.bouweigenwijks.nl. 

• Het waterbedrijf Brabant Water werkt in samenwerking met the People Group, een technische 
specialistisch bedrijf, aan een algoritme om automatisch een waterleidingnetontwerp te maken.

• the People Group heeft software ook ontwikkeld die gebruikmaakt van een algoritme voor het 
ontwerp van glasvezelroutes. Zie www.thepeoplegroup.nl/over-eigen-rotonde-scheuren. 

• de gemeente tilburg is aan het kijken of ze, wellicht in samenwerking met MindLabs (www.
mind-labs.eu), een algoritme kunnen maken met als input de ligging (in x-, y- en z-richting) van 
ondergrondse infrastructuur vanuit grondradardata.

• de gemeente Amsterdam is bezig om een nieuw uitlegschema te ontwikkelen, om ervoor te zorgen 
dat er geen kabels of leidingen naast elkaar worden gelegd die met elkaar interfereren.

• de gemeente Leiden werkt aan een nieuwe ordening van de ondergrond en bekijkt specifiek of de 
huidige indeling van horizontaal naar verticaal omgeklapt kan worden.

• Een aantal gemeenten (o.a.  utrecht,  Rotterdam en  Zoetermeer) hebben (of ontwikkelen) een 
3d-model van de ondergrond, met daarin de bestaande ondergrondse infrastructuur.

• de  gemeente Leiden doet in samenwerking met de bedrijven Generation Energy, fakton en Qirion 
een systeemstudie naar preferente energiesystemen per type woningbouw en de invloed hiervan op 
kabel- en leidingtracés door de stad.

• de  gemeente Amersfoort ontwikkelt een visie op bodem en ondergrond, zodat er een afwegings-
kader gehanteerd kan worden als er keuzes moeten worden gemaakt tussen ondergrondse infra.

'We kunnen dit alleen doen als we oog hebben voor elkaars 

belangen, en het gezamenlijk belang ook gezamenlijk definiëren.'

Chantal Lemmert, gemeente Zoetermeer

https://www.bouweigenwijks.nl
https://www.thepeoplegroup.nl/over-eigen-rotonde-scheuren
https://www.mind-labs.eu
https://www.mind-labs.eu
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5 Financiering 5
Het ontwikkelen van een algoritme dat kan worden gebruikt om inpassingsvraagstukken op te lossen 
kost tijd en geld. Een aantal ideeën voor financiering:

• Citydeals, zoals de Citydeal Openbare ruimte: www.citydealopenbareruimte.nl 

• subsidies, zoals:

 – Innovation fund: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovation-fund 

 – Extern Advies Warmtetransitie: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/extern-advies-
warmtetransitie-eaw 

 – Werkend leren: www.werkendleren.nl/subsidies 

• universiteiten

• Gemeenten

• Netbeheerders en andere belanghebbenden

'Bij de ontwikkeling van een algoritme dienen de deelbelangen 

gerespecteerd te worden: de gemeenten hebben oog voor de 

commerciële belangen en de commerciële partijen hebben 

oog voor de maatschappelijke belangen. Een publiek-private 

gebiedsgerichte samenwerking lijkt voor de hand te liggen.'

Michiel von Königslöw, gemeente Den Haag

https://www.citydealopenbareruimte.nl
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovation-fund
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/extern-advies-warmtetransitie-eaw
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/extern-advies-warmtetransitie-eaw
https://www.werkendleren.nl/subsidies
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6 Expertgroep AI 6
Op 29 april 2021 heeft een groep experts zich gebogen over de vragen: ‘Wat is er nodig om een 
volgende stap te kunnen maken in het aanpakken van inpassingsvraagstukken met behulp van 
algoritmisch ontwerpen?’ en ‘Hoe kunnen we gemeenten helpen een goede opdrachtgever te zijn?’. 
Zie het colofon voor de deelnemende experts. dit hoofdstuk beschrijft hun antwoorden.

6.1 Stap-voor-stapbenadering
de experts herkennen de complexiteit van de opgave zoals die in de inventarisatie geschetst 
wordt, en herkennen ook de behoefte om tot een integrale aanpak te komen, waarbij verschillende 
opgaven in één algoritmisch ontwerptraject worden opgepakt. Omwille van de haalbaarheid 
pleiten zij voor een stapsgewijze aanpak. Het aantal verschillende parameters dat bij een integrale 
aanpak gebruikt zou moeten worden, is immens. Het uiteindelijke doel zou wel moeten zijn dat 
je tot een gelaagd model komt waarin alle parameters tot uiting komen, maar dat kan stap voor 
stap. Met andere woorden: om te kunnen starten, is het niet nodig om volledig te zijn in informatie 
over assets, hun ligging, andere ondergrondse toepassingen, randvoorwaarden en (impact van) 
toekomstige ontwikkelingen en uiteenlopende tijd-/afschrijvingsplanningen. Het ligt veel meer 
voor de hand om te kiezen voor ‘leren in de praktijk’, waarbij aan de hand van ervaringen in 
pilotprojecten steeds verder opgeschaald kan worden.

Naarmate zo’n model groeit en complexer wordt, zal er meer noodzaak ontstaan om ook gebruik te 
gaan maken van artificial intelligence (AI). In eerste aanleg zal het gaan om ‘rule based scripting’ 
op basis van administratieve en geografische data, waarbij AI nog niet nodig is. In een latere fase 
wordt vooral voordeel gezien in de mogelijkheden die AI biedt om grote aantallen variabelen 
(scenario’s) door te rekenen, bijvoorbeeld om tot een optimaal kabel- of leidingtracé te kunnen 
komen.

daarbij wordt tegelijkertijd geconstateerd dat de databehoefte, die volgt uit een parametrische 
ontwerpaanpak voor betrokken partijen, duidelijkheid schept en inzicht biedt in nut en noodzaak 
van het verbeteren van datakwaliteit en de (openbare) beschikbaarheid daarvan, en zo partijen kan 
motiveren om nieuwe stappen te zetten.

Figuur 4 / Schematisasdfsd
Figuur 5 / sdfsdf
Figuur 6 / asdfasdf

Figuur 6.1 / Tijdens de sessie met AI-experts (zie HOOFDSTUK 6) werden enkele stellingen en vragen gebruikt om inzicht te krijgen in 
de haalbaarheid en vervolgstappen. (Beeld: COB/Mentimeter)
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Vervolgens luidt de vraag: hoe wordt de stap-voor-stapbenadering ingericht? Welke toepassingen lenen 
zich voor parametrisch ontwerpen?

de expertgroep noemt drie invalshoeken die in ogenschouw genomen moeten worden bij het bepalen 
van de volgende stap:

• Laaghangend fruit: hierbij wordt de keuze voor een pilotproject afhankelijk gesteld van de 
beschikbaarheid van kwalitatieve data.

• Geografisch: werken vanuit een afgebakend geografisch gebied, waarbij selectie mogelijk is op basis 
van verschillende criteria, bv. energiebron, wijk, soorten netwerken.

• Projectmatig: werken vanuit een vooraf bepaalde opgave, bijvoorbeeld aanleg van een aanvullend 
nieuw netwerk, renovatie van een netwerk, of naar aanleiding van een bovengrondse aanpassing.

daarbij wordt opgemerkt dat niet alleen gemeenten, maar ook netbeheerders betrokken moeten worden 
bij het wegen van de verschillende invalshoeken. dat zorgt voor een vollediger beeld. daarbij zijn ook 
genoemd: stichtingen als MijnAansluiting, synfra en GRONd’G. Het met die partijen samenwerken aan 
oplossingen zou kunnen in de vorm van een hackathon. Mits er een duidelijk omschreven project is waar 
voldoende kwalitatieve data beschikbaar zijn, kan zo’n sessie in een dag een ‘proof-of-concept’ opleveren.

6.2 Randvoorwaarden
de voorgestelde stap-voor-stapaanpak waarbij via pilots van project naar project geleerd wordt van 
ervaringen, neemt niet weg dat er een aantal randvoorwaarden gelden:

• Hoe beter de kwaliteit van de data, hoe beter de uitkomst van een algoritme; er moet dus niet alleen 
oog zijn voor het algoritme zelf, maar ook voor het verbeteren van de datakwaliteit.

• Het moet duidelijk zijn op welke ondergrondse infrastructurele inpassingen een pilot gericht moet zijn.

• de pilot moet zijn gericht op hergebruik/opschaling. Het proces moet zodanig zijn voorbereid en 
ingericht dat resultaten kunnen leiden tot een prototype voor toekomstige projecten met gelijke 
uitgangspunten.

• Met het oog op draagvlak en opschaalbaarheid moeten gemeenten en netbeheerders op basis van 
gelijkwaardigheid deelnemen in pilots.

Figuur 6.2 / Tijdens de sessie met AI-experts (zie HOOFDSTUK 6) werden enkele stellingen en vragen gebruikt om inzicht te krijgen in 
de haalbaarheid en vervolgstappen. (Beeld: COB/Mentimeter)



HOOfdstuk 7 - Vervolg

Pagina 17 van 20

7 Vervolg 7
de uitkomsten van de analyse zijn op 19 mei 2021 voorgelegd aan vertegenwoordigers van de 
koplopergemeenten die betrokken zijn bij Vol onder maaiveld. Ze herkennen zich in de bevindingen, 
maar de stap naar uitvoering (in pilotprojecten) is nog te groot. Er is afgesproken om in kleiner comité 
na te gaan welke onderwerpen eerst verder uitgediept moeten worden. Met deze groep – waar zeven 
gemeenten zich voor hebben aangemeld – zal ook worden bepaald wat nu de beste vervolgstap is.

Gedacht wordt aan het volgende traject:

Stap 1 – Schrijven inspirerende uitvraag
door het opstellen van een lijst met criteria voor het algoritme (bv. schaal, snelheid, type inputs) krijgt 
de gemeenten een handvat om een goede opdrachtgever te zijn en een product te vragen waar ze iets 
aan hebben.

Stap 2, scenario A: catalogus bestaande instrumenten
Mogelijk bestaan er al softwarepakketten die voorzien in de behoeften van gemeenten. Er wordt een 
catalogus gemaakt van software die (deels) voldoet aan de uitvraag van stap 1, zodat gemeenten beter 
inzicht hebben en een doordachte keuze kunnen maken.

Stap 2, scenario B: prijsvraag nieuw instrument
de uitvraag van stap 1 wordt als prijsvraag in de markt gezet. uit de inzendingen worden door een jury 
vijf voorstellen aangewezen die, tegen een vergoeding, uitgewerkt mogen worden tot werkende demo. 
de vijf genomineerden mogen ook een pitch geven die breed in het netwerk gedeeld wordt. de winnaar 
krijgt uiteindelijk een opdracht bij een gemeente.

Stap 2, scenario C: starten met pilotproject
Er wordt een gebied gekozen waar de ondergrondse inrichting daadwerkelijk met een algoritme gaat 
plaatsvinden. Er wordt stapsgewijs geleerd om verschillende opgaven mee te nemen tot een integrale 
aanpak. Een begeleidingscommissie vanuit het COB-netwerk zorgt ervoor dat de opgedane kennis en 
ervaring worden vastgelegd, veralgemeniseerd, geëvalueerd en gedeeld.
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Met algoritmen kunnen opgaven voor de ondergrond slim met elkaar verbonden 
worden. Het COB-netwerk heeft onderzocht waar gemeenten het meest mee geholpen 
zijn: wat zou een algoritme moeten opleveren, welke mogelijke obstakels zijn er? 
Daarnaast heeft een groep experts op het gebied van kunstmatige intelligentie hun visie 
gegeven op de haalbaarheid en aanpak.

de analyse Ontwerpen met algoritmen geeft zicht op de problemen en uitdagingen 
waar gemeenten in Nederland mee worstelen én in de oplossingen die met behulp 
van algoritmen nagestreefd zouden kunnen worden. de betrokken gemeenten 
ervaren vergelijkbare problemen bij inpassingsvraagstukken. Ontwerpen met 
algoritmen zien ze als potentiële oplossing voor bijvoorbeeld het 'doorrekenen' van 
de bestaande situatie naar de toekomst, het voorspellen van onderhoud en het 
berekenen van de benodigde ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

de groep AI-experts pleit voor een stapsgewijze aanpak. Het aantal verschillende 
parameters dat bij een integrale aanpak gebruikt zou moeten worden, is 
immens. Maar om te kunnen starten, is het niet nodig om over volledige 
data over alles te beschikken. Zij adviseren te kiezen voor ‘leren in de 
praktijk’, waarbij aan de hand van ervaringen in pilotprojecten steeds 
verder opgeschaald kan worden.

Ontwerpen met 
algoritmen
Behoeften van koplopergemeenten bij het 

inpassen van ondergrondse kabels en leidingen
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