
 
Overleg Koplopergemeenten 29-11-2022 bij Movares, Utrecht 

 

aanwezig fysiek: 

- Edith Boonsma 

- Marten Klein 

- Ismail Yildiz 

- Lisette Groot Kormelink 

- Binne Meijer 

- Alex Schipperheijn 

- Hugo Hoenders 

- Mark Boer 

- Jakob Harke 

 

 

aanwezig online: 

- Pieter van Leeuwen 

- Jos van Wersch 

- Patricia Byrne-de Meijer 

- Mark van der Putte 

- Hans Meijer 

- Martin Khouw 

- Wil Kovács 

- Alette Barel 

- Ruben Klijn 

- Sander van der Heijden 

 

De centrale vraag bij dit overleg is of de Koplopergemeenten als groep bij elkaar willen blijven. 

De innovaties van Vol onder maaiveld, de reden dat deze groep is gestart, zijn elders 

ondergebracht (Algoritmen bijvoorbeeld bij Amsterdam en Rotterdam) óf lopen door (VKLS bij 

Leiden), maar er is op dit moment geen actieve rol voor de Koplopergroep bij deze projecten.  

Wel staan gemeenten momenteel voor grote en lastige opgaven waarvoor het zinvol lijkt dat 

niet ieder het eigen wiel gaat uitvinden en zij elkaars kennis goed kunnen gebruiken.  

De Citydeal stopt na 2023 en het COB vraagt zich af: is deze groep een plek waar de 

ondergrondexperts van CDOR een ‘thuis’ kunnen vinden? 

 

Eigenlijk is iedereen positief. Een rondje langs de velden: 

 

Leiden (Jos): goed om over na te denken, zeker nu CDOR stopt. Wel is het goed om de 

doelstelling en samenstelling van de groep te bepalen, zodat we geen dingen dubbel gaan doen. 

Bv. onderscheid maken met de taakgroep ondergrond van de VNG, waar hij voorzitter van is.  



 
 

Zwolle: vindt deze groep zeer waardevol, ‘maar wij zijn pas net nieuw hier’. 

 

Breda (Ruben): goed om aan te blijven sluiten. Behoefte aan nog meer aanhaken: hoe regelen 

andere gemeenten hun regievoering? Voorkomen dat we als gemeenten dingen zelf (dubbel) 

doen. 

Breda (Alette): doet het voorstel om iedereen een korte (white)paper te laten maken over hoe 

we dit platform voor ons zien en mogelijk kunnen maken. 

 

Amsterdam (Mark): goed idee, maar betrek ook het bedrijfsleven want gemeenten weten vaak 

niets van innovaties die daar worden ontwikkeld, en deze kunnen de gemeenten wel goed 

helpen. 

 

Rotterdam (Wil): doorontwikkelen van de CDOR. Andere organisaties erbij betrekken (breder), 

coalities vormen. 

Rotterdam (Ismail): samenwerken op 2 niveaus: organisatorisch en inhoudelijk 

 

Utrecht (Lisette): coalities vormen is voor nu te groot gedacht. Goed om samen te blijven 

komen, vorm? 

Utrecht (Binne): nadenken over de samenstelling want niet alle Koplopers doen mee aan CDOR 

 

Tilburg (Sander): samen blijven is een goed idee. Maar zorg er wel voor dat je het goed 

organiseert! 

 

Om te bepalen hoe we verder gaan zal een paar deelnemers samen met Edith gaan nadenken 

en overleggen. Over de vorm en over wat er op de agenda moet (over welke onderwerpen gaan 

we het hebben?). Hiervoor hebben zich aangemeld: 

- Alex Schipperheijn 

- Sander van der Heijden 

- Wil Kovács 

- Hugo Hoenders 

- Jos van Wersch 

- Jakob Harke 

 

We zullen ‘Wie doet wat’ inzichtelijk maken. Welke organisaties op het gebied van de 

ondergrond/Kabels en leidingen zijn er en hoe verhouden zij zich tot elkaar, welke 

samenwerkingspartners zijn belangrijk? 

 

Tenslotte geeft Pieter van Leeuwen een korte update van het VKLS. Een PhD’er vanuit de TU 

Eindhoven is aanstaande; er zijn kandidaten, de gesprekken zijn nog dit jaar. De proeftuin zal in 



 
2023 gaan starten en Pieter zal dan de Koplopergemeenten uitnodigen voor dit heuglijke 

moment (wellicht in combinatie met een bijeenkomst van de Koplopergemeenten nieuwe stijl?) 


