bestuurlijke aandachtspunten

Gemeentelijke taken en de mate van sturing

Gemeenten voeren in het kader van de coördinatie ten minste de regulerende taken uit, zoals uitvoering van regels voor graven in openbaar terrein
en toepassing van de telecommunicatie-verordening. Ook worden gemeenten door netbeheerders en andere belanghebbenden bij de ondergrond
steeds vaker gevraagd om de regierol te nemen.
Verschillende gemeenten gaan mede daarom al verder, door (vroegtijdige)
aankondiging van werken, het organiseren van overleg van en met netbeheerders of participeren in afstemmingsoverleg, werk met werk maken door
bijv. gezamenlijke aanbesteding, het opleggen van graafrust, bundeling van
kabels & leidingen in goten of ducts, verwijdering van hinderlijk liggende
buiten gebruik gestelde netwerken. Allemaal initiatieven die de ondergrond
helpen te ordenen en overlast tijdens de uitvoering helpen voorkomen.

Moeten we nog wel gas willen in
nieuwe duurzame woonwijken?
Welke ambitie heeft u als bestuurder?

Hoofddoelen
D
 e behartiging van gemeentelijke belangen in het beheer van
de ondergrondse openbare ruimte rond kabels en leidingen;
H
 et verzamelen van kennis, ervaring en informatie, en het
bevorderen van de uitwisseling daarvan tussen de leden en
partijen daarbuiten.

Resultaten
H
 uisaansluitingen van riolering en straatkolken zijn tot dusver

De wijze waarop de gemeente de regierol in wil vullen, hangt af van de
ambitie die de gemeente heeft. Wat is de gewenste sturingsintensiteit? Die
keuze heeft gevolgen voor de interne organisatie en de te maken afspraken
met netbeheerders.
Knelpunten die de invulling van een actieve regierol in de weg staan, zijn
strategisch (wat willen we met de ondergrond?), praktisch (hoe organiseren
we dat?) en juridisch van aard (welk instrument kunnen we inzetten?).
Het bestuur kan zwakke schakels versterken, door te zorgen voor voldoende
ambtelijke capaciteit, door te sturen op tijdige planning, op vroegtijdigere
afstemming tussen ontwerp- en beheerafdelingen en door netbeheerders
actief te betrekken bij processen en projecten.

buiten de registratieverplichting van de WION gehouden.

Afgelopen jaren zijn diverse publicaties verschenen die uw gemeente
behulpzaam kunnen zijn bij het goed regelen van de gemeentelijke taken
en verantwoordelijkheden. Kijk eens rond op

regierol in de ondergrond.

www.gpkl.nl > dossiers in ’t kort > regie
De ondergrond blijft in beweging

De ondergrond blijft, in beleidsmatige zin in beweging. GPKL helpt haar
gemeentelijke leden om up to date te blijven. Het GPKL onderzoekt
momenteel hoe zij voor haar leden ook in de toekomst een goede belangenbehartiger en kennisdeler kan blijven voor wat er speelt in de ondiepe
ondergrond.
Het Gemeentelijk Platform Kabels & Leidingen is hét kennisnetwerk rond
ondergrondse kabels en leidingen, voor en door gemeenten. Sinds de oprichting in 2006, hebben zich al zo’n 100 gemeenten aangesloten die samen
bijna 8 miljoen inwoners vertegenwoordigen.

Daarmee heeft GPKL gemeenten 1 miljard euro weten te
besparen!
G
 PKL was initiatiefnemer van Uniformering van praktische landelijke afspraken: de good practices.
G
 PKL heeft praktische richtlijnen opgesteld m.b.t. overeenkomsten voor aanleg van glasvezelnetwerken.
G
 PKL is gemeenten behulpzaam bij het versterken van hun
G
 PKL brengt de gemeentelijke stem in op landelijke overlegplatforms.
N
 adeelcompensatie is door GPKL op de landelijke agenda
gezet, waarmee een uniforme publieke verlegregeling dichterbij kan komen.
U
 itwisseling van kennis tussen medewerkers van gemeenten
betrokken bij coördinatie van werken in de ondergrond.
A
 anspreekpunt voor andere betrokkenen: (koepels van) nutsbedrijven, ministeries etc.

Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen
0318-438099
info@gpkl.nl
www.gpkl.nl

Ordening
van de ondiepe
ondergrond

Ordening van de ondiepe ondergrond
Van de openbare ruimte – waar de gemeente verantwoordelijk
voor is – bevindt zich de helft onder de grond. Dat realiseren we
ons vaak niet. Het adagium ‘het wordt steeds drukker in de
ondergrond’ zal u bekend in de oren klinken. Maar wat moet of
kunt ú daarmee? Meer dan u wellicht denkt! Dit factsheet wil
bestuurders helpen gevoel te krijgen voor het bestuurlijke belang
van (een goede geordende) ondergrond en het ambitieniveau dat
de gemeente hierin kan hebben.
De ondergrond biedt ook kansen. Pak die rol op!
De (ondiepe) ondergrond heeft bijzondere eigenschappen en capaciteiten.
Het transport van bijvoorbeeld data, energie en water door kabels en leidingen onttrekt zich aan onze waarneming. Wij kunnen aan de ene kant makkelijk in de grond graven, maar aan de andere kant is niet meer overal de
ruimte in de ondergrond aanwezig om onze doelen en wensen te kunnen
verwezenlijken.
Voor de ondergrond geldt helaas het gezegde: dat wat je niet ziet, dat heb je
ook niet lief. We zijn ons veelal niet bewust van wat er in de grond ligt en de
vitale functie die de ondergrondse infrastructuur vervult om onze maatschappij te laten functioneren. Vergelijk dit met hoe we het in onze huizen
hebben geregeld: elektriciteit, gas, water en dataverkeer heb je nodig, maar
we werken het graag netjes weg. Aanpassingen in de bestaande situatie
plegen is veel werk, waarvan je na afloop niets meer ziet.

Onze winkelstraat wordt dit jaar al voor de
derde keer opengetrokken. Kan dat niet slimmer?

Bestuurlijke aandachtspunten

In onze maatschappij wordt in toenemende mate bestuurlijke aandacht
gevraagd voor zaken die een directe relatie met de ordening van de ondergrond hebben. Een aantal voorbeelden:
w
 egopbrekingen door aanleg en onderhoud aan ondergrondse netwerken leidt tot slechte bereikbaarheid van woningen en bedrijven. Het is
vaak de gemeente die als eerste wordt aangesproken over hinder op
straat door wegopbrekingen wegens werkzaamheden aan kabels en leidingen (ofschoon het niet de gemeente is die verantwoordelijk is voor de
meeste netwerken). Ook uitval van levering van nutsvoorzieningen werkt
maatschappelijk ontwrichtend en willen we zoveel mogelijk voorkomen.
n
 ieuwe claims op de ondergrondse openbare ruimte komen van
ondergrondse afvalcontainers, meer ruimte voor bomen (wortels),
oplaadpalen voor elektrisch rijden, regenwateropslag in de ondergrond
etc. Dit vergt toenemende aandacht voor een goede verdeling van de
schaarser wordende ondergrondse ruimte.
e en duurzaam beheerde ondergrond is voorwaarde voor de toekomstige leefbaarheid van onze steden. Denk aan het belang van meer
bomen en groen in de openbare ruimte; energiewinning, energieopslag
in de ondergrond d.m.v. koude-warmte-opslag, warmtenetwerken,
berging van excessieve neerslag, archeologie etc.
d
 e kosten van het in stand houden van onze ondergrondse infra en het
beheer van de openbare ruimte willen we beheersbaar houden. Denk aan
discussies over afschaffing van precario op ondergrondse netwerken,
nadeelcompensatie bij herinrichting van de openbare ruimte (verlegkosten), gemeentelijke leningen voor uitrol van glasvezel etc., legeskosten,
herstraatkosten en degeneratie van straatwerk.
Uiteindelijk komen al dit soort kosten ten laste van onze burgers, dus
laten we daar kritisch en verstandig naar kijken!

Is glasvezel echt de enige optie voor breedband?
Afstemming en coördinatie onontkoombaar

Een goed beheerde ondergrond is het fundament voor een goed en efficiënt
gebruik van de bovengrond. Zonder goed ingerichte ondergrond functioneert de bovengrond niet naar behoren. Het is tevens een belangrijke voorwaarde om overlast voor burgers en bedrijven te beperken.
De meeste netwerken zijn niet van de gemeente maar van verschillende
netbeheerders waarvan de belangen niet altijd overeenkomen met het
maatschappelijk belang. Goede afstemming tussen de netbeheerders is
daarom onontkoombaar geworden, maar nog niet overal vanzelfsprekend.
De gemeente zorgt voor en initieert en coördineert de werken in de openbare ruimte - zowel boven als in de grond. De gemeente is de ‘natuurlijke
spelbepaler’ in die ondergrond. Ruimtelijke ingrepen, weg- en rioolvernieuwing, aanpassingen in de openbare ruimte en het plaatsen van objecten in

de openbare ruimte (zoals bomen, afvalcontainers en straatmeubilair) zijn
allemaal aanleidingen voor coördinatie van werken in de ondergrond.

Vraagstukken en uitdagingen

Rond de (vernieuw)bouw van woonwijken en bedrijfsterreinen:

Hier spelen bestuurlijke keuzes vanwege maatschappelijke ontwikkelingen
met impact voor de ondergrondse inrichting: leggen we nog gas aan? Willen
we e-laadpalen in de openbare ruimte? Stimuleren en organiseren we lokale
energieopwekking?
Vanuit financieel oogpunt is het voor een gemeentelijk grondbedrijf aantrekkelijk om zoveel mogelijk grond te verkopen, en zo weinig mogelijk
grond in eigen beheer te houden. Toch is het zeer verstandig om langs
wegen voldoende ruimte vrij te houden voor kabels en leidingen, waarbij
ook rekening wordt gehouden met toekomstige uitbreiding van bestaande
netwerken, het uitrollen van nieuwe netwerken en technologieën en het
aanpassen van de openbare ruimte aan wensen vanuit het bestuur en
omgeving. Bundeling van kabels en leidingen kan in bepaalde situaties aantrekkelijk zijn.

Wij willen geasfalteerde fietspaden maar de
netbeheerder houdt dat tegen vanwege de leidingen
Rond vervanging:

Verouderde naoorlogse ondergrondse infrastructuur moet de komende
periode grootschalig worden vervangen. Dit vergt afstemming van netbeheerders op gemeentelijke beheer- en herinrichtingsplannen. Die afstemming biedt tevens de kans om werk met werk te maken en aldus onnodige
hinder te voorkomen. Nutsbedrijven vragen daarbij aan de gemeente veelal
om de coördinatie- en/of regierol op haar te nemen.

Rond veiligheid:

Lekkages van gas of water veroorzaken ongemak en mogelijk gevaar voor
omwonenden en weggebruikers. En uitval van levering van stroom, gas,
water en internet wordt door onze maatschappij steeds minder meer geaccepteerd. De gemeente kan vanuit ‘zorgvuldig opdrachtgeverschap’ bevorderen dat er veilig wordt gewerkt zodat graafschade wordt vermeden.

Rond kostenverdeling:

Wie betaalt wat? De wet- en regelgeving rond nutsinfra is niet uniform voor
de verschillende soorten kabels en leidingen. Er is vaak sprake van lokale
(financiële) regelingen: in publieke regelgeving en/of beleidsregels, maar
ook in private overeenkomsten. Dit is het gevolg van de toenmalige verzelfstandiging van de gemeentelijke nutsbedrijven. Deze lappendeken aan verouderde financiële afspraken is een terugkerend ongemak voor alle partijen.
Hoe kunnen we dit landelijk stroomlijnen?

