
Bij de start is het zaak inzicht te krijgen 

in de bestaande situatie. Daarbij gaat het 

niet alleen om de lokale omstandigheden 

(bv. wat ligt er in de bodem?), maar óók 

om de wet- en regelgeving en plannen van 

anderen. Welke verordeningen zijn van 

toepassing? Welke voorwaarden gelden er 

vanuit stakeholders? De betrokken partijen 

doen er goed aan om in dit vroege stadium 

hun informatie te delen. Door regelgeving, 

randvoorwaarden en plannen te inven-

tariseren en uit te wisselen, ontstaat er 

later geen vertraging door ontbrekende of 

onverwachte informatie.

Inventariseren
Identificeren

Als een initiatief haalbaar blijkt te zijn, is de 

volgende stap het identificeren van knel-

punten en het vaststellen van concrete eisen 

voor de ontwerpfase. Het project krijgt meer 

vorm door onderzoeken zowel naar zaken 

zoals de bodemgesteldheid en archeologie, 

als naar de bestaande ondergrondse infra en 

vergunningprocedures. Elke lokale overheid 

heeft zijn eigen (aanvullende) regels; het is 

van belang die al in snel in beeld te hebben. 

Het eerste contact zal in deze fase al moeten 

plaatsvinden, al is het maar op hoofdlijnen. 

Hoe en waarmee kun je met elkaar het pro-

ces zo comfortabel mogelijk maken?

Beperken

In de ontwerpfase bewijst het voorwerk zijn 

nut, doordat er nu vast rekening gehouden 

kan worden met randvoorwaarden, lokaal 

beleid en lopende initiatieven. Als er vanuit 

het definitieve ontwerp een aanpassing 

aan een kabel of leiding nodig is (bij een 

initiatief vanuit een overheid), of als er een 

vergunningaanvraag wordt ingediend (bij 

een initiatief vanuit een netbeheerder of 

ontwikkelaar), dan is dat niet pas het eerste 

contact, maar gaat het om de formalisering 

en controle op de afspraken. De planning is 

dan veel beter te voorspellen!

Planning en 
besluitvorming

Wanneer het ontwerp vaststaat, worden 

de benodigde vergunningen aangevraagd. 

Alle eerder verzamelde kennis en gegevens 

worden gecombineerd met de nu defini-

tieve plannen om de aanvraag compleet 

te maken. Bij een aanpassing aan een 

kabel of leiding is door de eerdere infor-

matie-uitwisseling al lang duidelijk wat er 

verwacht wordt, en is het in deze fase vooral 

zaak om de detaillering met elkaar af te 

stemmen.

Uitvoering, 
toezicht en 

afstemming

Hoe goed er vooraf ook nagedacht en gean-

ticipeerd wordt, de ondergrond kan altijd 

voor verrassingen zorgen. Het is daarom 

belangrijk om alert te zijn op eventuele 

wijzigingen: vallen die bijvoorbeeld binnen 

de vergunning en geldende beleidsregels? 

Communiceer tijdig over afwijkingen in de 

kosten en/of de planning. Er spelen allerlei 

belangen; afspraken zijn er niet voor niets. 

Het is belangrijk om elkaar de mogelijkheid 

te bieden mee te denken bij afwijkingen 

tijdens de uitvoering en eventueel geza-

menlijk verstandige beslissingen te nemen.

Financiële 
afhandeling

Het project is klaar! Idealiter is alles 

natuurlijk binnen budget en binnen de 

afgesproken tijd gerealiseerd, en hoeven 

er alleen wat zaken verrekend te worden. 

Maar misschien hebben onverwachte zaken 

tijdens de uitvoering toch gevolgen gehad 

voor de kosten of de planning. Tijdens de 

nazorgfase worden deze punten afgehan-

deld, wat weinig voorstelt als er tijdens de 

uitvoering goed met elkaar over de afwijkin-

gen is gesproken.

Proceslijn voor gestroomlijnde informatie-uitwisselingIn de kabels-en-leidingensector leeft de veronderstelling dat een ‘woud aan 

regelgeving’ onder lokale overheden medeverantwoordelijk is voor gebrekkig 

lopende processen. Het COB-project Hulp bij richtlijnen heeft laten zien dat de 

veelheid aan regels en richtlijnen niet zozeer het probleem is, maar veel meer 

de vindbaarheid, de uiteenlopende interpretaties in de praktijk en de mate van 

afstemming tussen gemeenten en netbeheerders. Daar is deze flyer voor bedoeld.

De werkgroep heeft een opzet gemaakt 

voor een uniforme proceslijn die kan zor-

gen voor de juiste informatie op de juiste 

momenten, wat de voorspelbaarheid van 

afstemming vergroot. De proceslijn is toe 

te passen voor projecten vanuit de lokale 

overheid, maar ook voor initiatieven van-

uit een netbeheerder of ontwikkelaar. Als 

betrokken partijen deze proceslijn volgen 

en de bijbehorende stappen uitvoeren, 

zouden projecten voortaan een stuk soe-

peler en voorspelbaarder moeten verlo-

pen. De verdere uitwerking van de proces-

lijn wordt voorzien in een vervolgproject.

Nog meer hulp 
bij richtlijnen
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Tips voor gemeenten

In Nederland wordt zoveel mogelijk 

decentraal geregeld. Elke gemeente 

kan daarom zijn eigen verordeningen, 

normen en richtlijnen vaststellen op 

het gebied van kabels en leidingen. Dat 

betekent dat netbeheerders en aan-

nemers bij elke project weer moeten 

nagaan welke regels er op die locatie 

gelden. Gemeenten kunnen helpen bij 

deze opgave. Hieronder zijn daarvoor in 

vier categorieën tips geformuleerd.

• Maak nadere regels bekend door ze 

gemakkelijk vindbaar te maken op de 

gemeentelijke website of (net als de ver-

ordening) te publiceren via overheid.nl.

• Maak een digitale checklist voor 

het aanleveren van informatie (wat, 

wanneer, hoe).

• Probeer bij het samenstellen van beleid, 

zoals nadere regels of een handboek, 

aan te sluiten bij, of samen te werken 

met, buurgemeenten. Oók in de 

naamgeving!

• Analyseer weerstanden, werkwijzen en motieven en houdt 

hier rekening mee.

• Maak de regels begrijpelijk en aantrekkelijk voor de 

doelgroep.

• Beschrijf duidelijk wat het doel van de regels is.

• Organiseer een à twee keer per jaar een overleg waarin 

de gedachten (de belangen) achter de regels worden 

besproken met netbeheerders, aannemers en andere 

belanghebbenden.

• Organiseer ‘snuffelstages’ met netbeheerders (onderlinge 

uitwisseling) om inzicht te krijgen in elkaars belangen.

• Zorg dat de afspraken 

tussen bijvoorbeeld 

netbeheerders en 

de gemeente bij alle 

partijen in het proces 

duidelijk zijn.

• Zorg voor tussentijdse 

evaluatiemomenten in 

het proces om na te gaan 

of de afstemming nog 

verloopt zoals bedoeld.

• Evalueer het uit-

gevoerde werk met 

elkaar.

• Gebruik de opgedane 

ervaring en leerpun-

ten om de effectiviteit 

van het proces te 

verhogen.

Verbeteren afstemming Vergroten draagvlak Vergroten voorspelbaarheid Optimaliseren

Informatie 
delen


