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Proef proactieve regie is halverwege

(foto: Lex Broere)
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Vroegtijdige afstemming
bevordert graafrust
Nicolette Elenbaas en Enrico van den Bogaard, Kabels en Leidingenoverleg (KLO)

Overlast terugdringen en maatschappelijke kosten besparen. Dat is het doel
van het KLO project ‘Proactieve regie in de ondergrond’. In 2008 leverde de
projectgroep een Handreiking op met richtlijnen voor een vroegtijdiger en
betere samenwerking tussen gemeenten, netbeheerders en grondroerders.
Een aantal grote en kleinere gemeenten is gestart met een proef van een jaar
om de handreiking te toetsen aan de praktijk (zie het artikel ‘Pro-actieve regie
in de ondergrond’ in Stadswerk Magazine 2009, nr. 5). Deze proef is nu
halverwege: tijd om de tussenstand te bekijken.
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Deelnemers aan de proef
De gemeenten die meedoen aan de proef ‘Proactieve
regie in de ondergrond’ zijn: Rotterdam, Amsterdam,
Den Haag, Utrecht, Breda, Tilburg, Wassenaar en
Voorschoten.
Namens de netbeheerders zijn al betrokken: Enexis,
Alliander, Stedin, Vitens en Eunetworks (namens Groep
Graafrechten). Namens de grondroerders is Bouwend
Nederland betrokken.
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