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1. Inleiding 

Voor de POV K&L is naar aanleiding van de Project Start Up (PSU, 1 december 

2016) en de opzet voor het Plan van Aanpak (PvA) een eerste scan gemaakt van 

de omgeving waarbinnen de POV K&L zich moet gaan ontwikkelen. Doelstelling 

van deze omgevingsscan is om in beeld te krijgen welke spelers, op welke manier 

betrokken zijn, en welke rol ze eventueel in en/of voor de POV K&L kunnen 

spelen.  

Tijdens de PSU is een eerste aanzet gemaakt voor een actorenanalyse, die een 

eerste set aan belanghebbenden heeft opgeleverd. Daarnaast is, met de 

beschikbare kennis van het werkveld deze set uitgebreid. Bij het uitwerken is 

gebleken dat de kabel- en leidingen branche goed georganiseerd is, er wordt 

veelvuldig gebruik gemaakt van koepelorganisaties (zoals Velin en Vewin), die 

meerdere individuele partijen vertegenwoordigen. Daarnaast zijn er diverse 

(landelijke) Platforms ingericht die een schakel vormen tussen de verschillende 

Koepelorganisaties. Aan de andere kant lijkt de wereld van de waterschappen en 

waterkeringbeheerders iets minder goed georganiseerd, zeker op het gebied van 

beleidsafstemming voor kabels en leidingen. Dit sluit aan bij het beeld wat bij de 

PSU al werd gedeeld, dat het verbinden van de werelden van waterkering- en 

netbeheerders een belangrijke optimalisatie kan betekenen. 

Globaal overzicht actorenanalyse PSU 

 

  

 



 

1.1. RELATIE, BELANGEN 

Kijkend naar het PvA is de relatie gelegd tussen de verschillende organisaties en 

organisatievormen en de wijze waarop deze aangesloten kunnen of moeten 

worden op de POV K&L. Hierbij is gekozen om (deels) gebruik te maken van de 

terminologie uit de VERI systematiek, om de belangen weer te geven, op basis 

van de volgende definities: 

Eindverantwoordelijk  

Steekwoorden: opdrachtgever, belangrijke belanghebbende, groot belang, veel 

invloed, beleidsmatig, strategisch.  

Definitie: goedkeuring of acceptatie van resultaten door deze partij is voorwaarde 

om tot afronding van het project en de tussenresultaten te komen of om 

gedurende het proces, belangrijke beslissingen te nemen. 

Verantwoordelijk 

Steekwoorden: Opdrachtnemer, belanghebbende, tactisch, operationeel, actief. 

Definitie: binnen het project wordt het feitelijke werk door deze persoon, partij, 

uitgevoerd. Partij is direct betrokken, en heeft een stem in de manier van 

uitvoeren en lopende keuzes 

Raadplegen 

Steekwoorden: belanghebbende, adviserend, toetsend, tactisch, toepasbaar, 

reactief.  

Definitie: gedurende het project wordt deze persoon, partij enkele malen 

geconsulteerd, en om zijn mening of reactie gevraagd, heeft geen 

beslissingsbevoegdheid maar een adviserende rol. Partij zal veelvuldig gebruik 

maken van de resultaten van de POV K&L, maar wordt, gezien beperkte mate van 

belang of invloed niet gevraagd worden een invulling te geven aan de uitwerking 

van de POV K&L. 

Informeren 

Steekwoorden: gebruiker, passief.  

Definitie: de wensen en meningen van deze partij, persoon worden verondersteld 

bekend te zijn (en/of aanvullend in beeld gebracht) en binnen het project 

meegenomen. Partij wordt geïnformeerd over de voortgang en (definitieve) 

tussen- en eindrapportages van het project, op basis van algemene communicatie 

momenten, en kan deze toepassen in zijn eigen praktijk. 

 

1.2. HOUDING 

Daarnaast is getracht om een inschatting te maken van de houding van de 

verschillende partijen. Uiteraard wordt er vanuit gegaan dat iedereen positief 

kritisch staat ten opzichte van de ontwikkelingen die we met de POV K&L willen 

bereiken en de manier waarop deze aangepakt worden. Toch zal de ene partij 

kritischer zijn dan de andere partij en kunnen belangen ook uit elkaar lopen. Zo 

zal de ene partij een meer commercieel belang hebben en de andere een sociaal, 

waterveiligheidsbelang. Om dit in beeld te brengen is gewerkt met kleuren, 

gekoppeld aan een definitie. Hierbij zijn de volgende definities gebruikt  

  

Bondgenoten zijn natuurlijke partners: u vertrouwt ze en u bent het in hoge mate met elkaar 

eens. 

  

Coalitiepartners zijn diegenen, waarmee u uit verstandelijke overwegingen een 

samenwerking kunt aangaan, maar waarbij u voorzichtig blijft.  

  

Opponenten zijn gewaardeerde tegenspelers, die weliswaar een andere visie aanhangen, 

maar die u kunt gebruiken als sparring partner om uw eigen argumenten en visie scherper te 

krijgen en te toetsen 

  

Tegenstanders, van deze partijen wordt een zeer kritische houding verwacht, de inschatting 

is dat onderzoeken en resultaten op weerstand stuiten. Gezien de rol (veelal volgend, 

reactief) en mogelijke conflicterende belangen kan mogelijk niet worden “toegegeven” aan 

de kritiek.  

  



 

Hierbij wordt verder nog opgemerkt dat het uitgangspunt bij het invullen, de 

kernboodschap van de POV K&L is, met als kern “veilig in een waterkering”.  

Samen aan de slag om kabels en leidingen veilig in waterkeringen 

te hebben en te houden, zorgvuldig ingepast tegen de laagst 

maatschappelijke kosten en toekomstbestendig. 

Dit doet ook recht aan het “vertrekpunt” van de POV K&L namelijk het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarbij waterveiligheid centraal staat. Het 

betekent impliciet dat organisaties met een meer commerciële invalshoek, 

waarschijnlijk in de beoordeling van de houding ten opzichte van de POV K&L 

meer “richting Rood” zullen scoren. 

Op basis van de hierboven gegeven toelichting wordt gekomen tot een tabel zoals 

hieronder is opgenomen. Deze tabel en de verschillende organisaties zullen 

vervolgens uitgewerkt worden. 

  

Omgevingsscan POV-K+L

Relatie, houding Belang

Bondgenoten Eindverantwoordelijk Opdrachtgever, belangrijke belanghebbende, groot belang, veel invloed, beleidsmatig, strategisch. 

Coalitiepartners Verantwoordelijk Opdrachtnemer, belanghebbende, tactisch, operationeel, actief

Opponenten Raadplegen Belanghebbende, adviserend, toetsend, tactisch, toepasbaar, reactief

Tegenstanders Informeren gebruiker, passief

actoren rol

Eindverantwoordelijk Verantwoordelijk Raadplegen Informeren

Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken kennisinstelling

Expertise Netwerk Waterveiligheid kennisinstelling

Stichting Toegepast  Onderzoek Waterbeheer kennisinstelling

DELTARES kennisinstelling

Platform Netbeheerders landelijk platform

Velin koepelorganisatie 

Vewin koepelorganisatie 

KPN

Energie Nederland koepelorganisatie 

Groep Graaftechnieken koepelorganisatie 

Netbeheer Nederland koepelorganisatie 

NLconnect koepelorganisatie 

Relevant zie tab RELEVANT Provincie

KennisPlatform Risicobenadering kennisinstelling

HWBP

NEN-commissie kennisinstelling

Gemeentelijk platform Kabel en Leidingen zie tab GPKL koepelorganisatie 

Gemeenten beheerder waterstaatswerken

Platform Kabels en leidingen (COB) zie tab Platform K+L landelijk platform

Universiteiten - TU- Delft opleidingsinstituut kennisinstelling

Gasunie leidingbeheerders

Havenbedrijf Rotterdam beheerder waterstaatswerken

Aannemers 

grote infrastructurele werken (gestuurde 

boringen etc)

Marktpartijen 

Ingenieursdiensten Leiding berekeningen 

etc 

Stichting RioNed Zie Tab stichting RIONED koepelorganisatie 

Unie van Waterschappen koepelorganisatie 

TNO kennisinstelling

Buisleiding IndustrieGilde Zie tab BIG Landelijk platform

LS-Ned (Buisleidingstraat) koepelorganisatie

Defensie Pijpleiding Organisatie leidingbeheerders

WBI  / OI

ProRail beheerder waterstaatswerken

Waterschappen beheerder waterstaatswerken

Rijkswaterstaat beheerder waterstaatswerken

WION

KLIC - klicgebruikersoverleg

(B)ORK ontwikkeling regionale keringen

InfoMiL kenniscentrum

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu

Ministerie van Infrastructuur en milieu

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Inspectie Leefomgeving en Transport

Agentschap Telecom 

Strategisch overleg platform K+L provincie Zuid-Holland

avansPlus

Wateropleidingen

Belang



 

2. Omgevingsscan en Plan van Aanpak 

Zoals eerder is geconstateerd is de kabel en leidingenbranche goed georganiseerd 

en zijn er verschillende platforms en koepelorganisaties ingericht. Bij het 

uitwerken van de omgevingsscan is per geïdentificeerde stakeholder een 

overweging gemaakt of en op welke manier  deze het best aangehaakt kan 

worden bij de POV K&L. Deze input is direct toegepast in het benaderen van 

vertegenwoordigers voor bepaalde rollen in de organisatie van de POV K&L zoals 

deze op het moment van spreken is ingericht. Bij de nadere invulling en 

uitwerking van met name de verschillende werksporen en producten kan de 

omgevingsscan eveneens toegepast worden en zal het zaak zijn om de 

omgevingsscan nader uit te werken. De scan is daarom een levend document. Met 

deze scan is een eerste stap gezet in het werkspoor “verbinden”. 

Bij het benaderen van personen en/of organisaties voor hun deelname in de POV 
K&L, op basis van de omgevingsscan wordt specifiek gekeken naar de beoogde 

rol, het verwachte belang bij de POV K&L en de houding ten opzichte van de 

resultaten van de POV K&L. Het heeft namelijk geen zin om een landelijk platform 

te belasten met zeer technisch inhoudelijke vraagstukken, of een medewerker van 

een kabel- of leidingorganisatie met strategische, beleidsmatige vraagstukken. 

Hierbij worden de volgende “overwegingen” gehanteerd: 

• Het optimale draagvlak te creëren. 

• De juiste mensen vanuit strategisch gekozen organisaties direct te 

betrekken bij de uitwerking van producten. 

• (Beleids)beïnvloeding zowel op strategisch niveau direct, als via de leden 

indirect, (“van onderen af”) te voeden. 

• Het werkspoor “verbinden” zo snel mogelijk tot invulling te laten komen en 

bij voorkeur te verbinden aan de platforms. 

• Het werkspoor Veiligheid bij voorkeur te verbinden aan individuele 

organisaties (met de opdracht om de koepel te informeren) en aan 

kennisinstituten en (ingenieurs)markt. 

• Het werkspoor Uitvoering bij voorkeur te verbinden aan individuele 

organisaties of de koepelorganisaties, aan aannemersbedrijven en de 

(ingenieurs)markt. 

 

3. Omgevingsscan 

In de uitwerking van de omgevingsscan per organisatie is gekozen voor een vast 

format. 

• Naam 

• Website of contactgegevens 

• Korte beschrijving van de organisatie 

• Doel van de organisatie 

• Opmerkingen 

• Relatie POV K&L 

• Voorstel  



 

Platform Netbeheerders 

(geen website of contact gegevens) 

 

De kabel- en leidingbeheerders van openbare netten in Nederland hebben in 2007 

gezamenlijk het Platform Netbeheerders (PNBH) opgericht. In dit platform 

participeren vooral koepels 

• VELIN 

• VEWIN 

• Netbeheer Nederland 

• Groep Graafrechten 

• KPN 

• NL-Connect 

• Energie Nederland 

Doel : Het platform wisselt informatie uit en zal zo nodig gezamenlijke 

standpunten formuleren over onderwerpen als het voorkomen van graafschade 

aan, efficiënte registratie van en informatie-uitwisseling over hun netten. Het 

platform is ook aanspreekpunt voor overheidsinstanties en ketenpartners als het 

gaat om ondergrondse infrastructuur.  

 

Opmerkelijk : Jaarverslag van VEWIN 2015 :De waterschappen staan aan het 

begin van de uitvoering van het 3e Hoogwaterbeschermingsprogramma om de 

waterveiligheid op orde te brengen. De uitvoering van deze maatregelen kan 

impact hebben op de bestaande infrastructuur van netbeheerders. Er is daarom 

behoefte aan goede en vroegtijdige samenwerking. Vewin heeft samen met het 

PNBH en UvW een workshop georganiseerd om de mogelijkheden voor 

verbetering van die samenwerking te verkennen.  

 

Het platform wordt momenteel voorgezeten door Netbeheer Nederland-directeur 

Rens Knegt. 

 

Relatie POV K&L: Het platform wordt gezien als een goede, belangrijke 

klankbordgroep voor de producten van de POV op strategisch niveau. Aangezien 

via dit platform tevens diverse koepels zijn aangesloten wordt verwacht dat 

hiermee een groot deel van de belanghebbenden geïnformeerd kunnen worden. 

Betrokken bij evaluatie convenant ‘Kabels en leidingen in waterkeringen’ waarin 

vermelding wordt gemaakt van POV K&L verwerken. 

Voorstel is:  

• Het platform Netbeheerders te benaderen om deel te nemen in een van de 

uitwerkingssporen van de POV K&L (inhoudelijke inbreng).  

• een afvaardiging van de POV K&L (en in de toekomst het “nieuwe 

platform) aan te laten sluiten bij dit overleg om invulling te geven aan het 

thema “verbinden”. 

 

RELEVANT 

www.relevant.nl 

 

Relevant is het landelijke netwerk voor Externe Veiligheid. Een netwerk vóór en 

dóór de praktijk dat bestaat uit drie pijlers: 

• Een digitale kennisbank 

• Verschillende thematische kennistafels 

• Een jaarlijkse landelijke bijeenkomst 

 

Relevant is bedoeld voor professionals die in hun werk te maken hebben met 

Externe Veiligheid. We richten ons met name op medewerkers van gemeenten, 

provincies en (regionale) samenwerkingsverbanden.  

• Provincie Drenthe, Flevoland, Fryslân, Gelderland, Groningen, Limburg, 

Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland 

• Ministerie van Infrastructuur en milieu 

• BRZO+ (Rijkswaterstaat) 

• Brandweer Nederland 

• NEN 

 

http://www.relevant.nl/


 

Onderdeel van RELEVANT is de ‘kennistafel buisleidingen’. De kennistafel 

buisleidingen is een gezamenlijk initiatief van  

• Relevant netwerk externe veiligheid 

• het ministerie van Infrastructuur en Milieu  

• Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) 

 

Doel : De kennistafel bestaat uit circa 12 personen, afkomstig van gemeenten 

provincies en één van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De groep heeft 

een signaalfunctie voor problemen die zich in de praktijk voordoen met beleid en 

regelgeving rond buisleidingen. Door middel van casussen en FAQ's op 

www.relevant.nl zijn praktijkervaringen, oplossingen etc. van de kennistafel 

beschikbaar en toegankelijk voor andere professionals. De kennistafel houdt zich 

bezig met onderwerpen die variëren van buisleidingen in ruimtelijke plannen tot 

maatregelen om de veiligheid van buisleidingen te verbeteren en alles daar 

tussenin. 

 

Relatie POV K&L: Het platform is een van de weinige grootschalige 

samenwerkingsverbanden tussen provincies, ministerie van I&M en 

Rijkswaterstaat. Het thema “externe veiligheid” sluit in eerste instantie niet direct 

aan op de scope van de POV K&L, echter heeft zeker wel veel raakvlakken. Mede 

gezien de ‘Kennistafel buisleidingen’ is de verwachting dat door het aansluiten van 

RELEVANT aan de POV een grote groep belangrijke belanghebbenden aangesloten 

kan worden. Gezien de scope van RELEVANT (beleid en regelgeving) wordt 

voorgesteld om met name op tactisch / operationeel niveau de verbinding te 

zoeken, waarbij de Kennistafel als specifiek inhoudelijk, operationeel gezien 

wordt. 

 

Voorstel is:  

• De kennistafel buisleidingen te benaderen om deel te nemen in een van de 

uitwerkingssporen van de POV (inhoudelijke inbreng).  

• Via de kennistafel de borging te laten plaatsvinden van de ontwikkelingen 

vanuit de POV K&L in RELEVANT 

• Mogelijk kan RELEVANT direct aangesloten worden bij het uitwerken van 

product 7. Slim plannen en bestemmen. 

 

Kabel en Leidingen Overleg (KLO) 

www.kabelenleidingoverleg.nl of www.klo.nu  

Het KLO (Kabel- en Leiding Overleg) is een samenwerkingsverband van 

grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond. Het doel van het 

KLO is het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen. 

Deelnemers aan het KLO zijn: 

• GPLK (zie verderop) 

• VNG 

• UvW 

• IPO 

• Platform netbeheerders 

• RioNed 

• CUMELA 

• Bouwend Nederland 

• Uneto/VNI 

• MKB Infra 

 

In 2014 is het KLO gestart met het speerpuntenprogramma 2014-2018. Het 

programma kent vijf aandachtsgebieden waarop door het KLO concrete acties 

uitvoert om de samenwerking in de graafketen te verbeteren en te bereiken dat in 

er in 2018 minder dan 25.000 graafschades zijn. 

KLO Speerpunten:  

• Verantwoordelijkheid van de partijen bij samenwerken in de keten 

• Verbeteren informatie-uitwisseling tussen partijen in de keten 

• Zorgvuldig opdrachtgeverschap 

• Benchmark om de prestaties van alle ketenpartijen en hun rol in de keten 

meetbaar te maken 

• Gedragscode voor zorgvuldig werken voor alle partijen in de graafketen 

 

http://www.kabelenleidingoverleg.nl/
http://www.klo.nu/


 

Relatie POV K&L: Het KLO is grootschalig overleg tussen zeer verschillende 

partijen zoals gemeenten, IPO, netbeheerders en aannemers van kabel- en 

leidingwerken. 

 

Voorgesteld wordt dat een afvaardiging van de POV K&L (en in de toekomst het 

“nieuwe platform) aansluit bij dit overleg om invulling te geven aan het thema 

“verbinden” 

 

Platform Kabels en Leidingen (COB) 

https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/kabels-en-leidingen/platform-

kabels-en-leidingen.html of via www.cob.nl  

"Het platform kabels en leidingen richt zich op het deel van de ondergrond waar 

de kabels en leidingeninfrastructuur zich bevindt. Het gaat daarbij niet om één 

aandachtsgebied maar om de samenhang; het platform staat voor integraliteit", 

aldus platformcoördinator Richard van Ravesteijn. 

 

De speerpunten van het platform zijn: 

• Bevordering van de samenwerking tussen partijen uit de sectoren energie- 

en nutsvoorzieningen, ruimtelijke ordening, vastgoed en overheidsbeleid. 

• Een goede inpassing van alle benodigde voorzieningen voor kabels en 

leidingennetwerken in de ondergrond, nu en in de toekomst. 

• Het mogelijk maken van een (duurzame) groei van ondergrondse kabels 

en leidingeninfrastructuur. 

• Kennisontwikkeling over de gehele beleidscyclus van (structuur)visie, 

planvorming, ontwerp, uitvoering, beheer en renovatie. 

Vanuit het platform worden vraagstukken geformuleerd en initiatieven gestart. Zo 

is onder meer het praktijkonderzoek naar innovatieve detectietechnieken tot 

stand gekomen. Ook het project Kabels en leidingen in de grondexploitatie is 

voortgekomen uit het platform. 

 

Het platform verbindt ruim 100 organisaties waaronder: 

• Ingenieursbureaus 

• Enkele grote gemeenten 

• Aannemers 

• Netbeheerders 

• Toeleveranciers 

• Kennisinstituten (Deltares) 

 

Vanuit dit gremium zijn al enkele zeer interessante studies uitgevoerd die zeker 

een plaats in de POV K&L verdienen en mogelijk nader uitgewerkt kunnen worden  

Voorbeelden hiervan zijn: 

• Big Data 

• Data Delen 

• Kabels en leidingen in grote projecten 

 

Relatie POV K&L: Het COB – platform kabels en leidingen is een 

samenwerkingsverband wat zelf onderzoek doet / initieert naar verbeteringen en 

over een goed netwerk beschikt om deze onderzoeken uit te zetten en te delen. 

 

Voorgesteld wordt om het COB en het platform beide in te schakelen voor de 

POV K&L. Het COB als onderzoeksinstelling in de verschillende projectgroepen. En 

het platform in de klankbordgroep om de verbindingen te leggen. 

 

Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) 

www.gpkl.nl  

Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) is hét kennisnetwerk rond 

ondergrondse kabels en leidingen, voor en door gemeenten. Om ontwikkelingen 

rond de ondergrondse leidingeninfrastructuur op professionele wijze het hoofd te 

bieden, is in 2006 het GPKL opgericht. Door gezamenlijk op te trekken (onder 

andere in het landelijk opererende platform) vergroten gemeenten hun inbreng in 

overleg over afstemming en voorbereiding van wetgeving rond kabels en 

leidingen. Er zijn zo'n 100 gemeenten aangesloten, samen goed voor bijna 8 

miljoen inwoners. 

 

https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/kabels-en-leidingen/platform-kabels-en-leidingen.html
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/kabels-en-leidingen/platform-kabels-en-leidingen.html
http://www.cob.nl/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/kabels-en-leidingen/kabels-en-leidingen-detecteren-zonder-graven.html
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/kabels-en-leidingen/kabels-en-leidingen-in-de-grondexploitatie.html
http://www.gpkl.nl/


 

GPKL heeft twee hoofddoelen: 

• de behartiging van gemeentelijke belangen rond de ondergrondse 

infrastructuur van kabels en leidingen; 

• het verzamelen van kennis, ervaring en informatie, en het bevorderen van 

de uitwisseling daarvan tussen de leden en partijen daarbuiten. 

 

Belangenbehartiging 

GPKL onderhoudt goede contacten met alle betrokken partijen. Bij nieuwe 

regelgeving en actuele beleidsontwikkelingen rond kabels en leidingen is GPKL de 

belangrijkste inhoudelijke gemeentelijke gesprekspartner voor onder andere: 

• de ministeries van EZ en I&M, resp. V&J en BZK 

• Kadaster/ KLIC 

• koepels en brancheverenigingen zoals Netbeheer Nederland, Vewin en 

Bouwend Nederland 

• de telecomsector (Groep Graafrechten, NL Kabel, KPN) 

  

Waar nodig, onderneemt GPKL ook acties richting politiek en (openbaar) bestuur, 

zoals dit - met succes! - het geval was bij de voorbereiding van de WION. 

Uiteraard werken wij samen met de VNG en Stichting RIONED. Ook zijn wij 

deelnemer aan het kabels- en leidingenplatform van het Centrum Ondergronds 

Bouwen en participeren we in het Kabel- en Leidingoverleg (KLO). 

  

Kennis, ervaring en informatie verzamelen en delen 

GPKL zit regelmatig aan tafel met landelijke koepels en ministeries. De kennis en 

ervaring die we opdoen, delen we met onze leden. Zo verzamelen we landelijk 

nieuws en informatie gerelateerd aan kabels en leidingen. Elke week ontvangen 

de leden via een email-notificatie de laatste berichten over de onderwerpen van 

hun keuze. Op de website kunnen leden alle dossiers raadplegen met voor 

gemeenten de meest relevante informatie. 

  

GPKL brengt leden ook met elkaar in contact en biedt de mogelijkheid onderling 

informatie uit te wisselen. Daarbij werken wij volgens het principe halen én 

brengen. Leden stellen niet alleen vragen, maar geven ook antwoord op vragen 

van andere leden. Bijvoorbeeld via de besloten (dus veilige) fora op de website, 

waar alleen leden toegang hebben. Ook stimuleert GPKL regionale netwerken en 

platforms, waar (potentiële) leden elkaar live ontmoeten. 

 

Relatie POV K&L: Het GPKL is een samenwerkingsverband, voornamelijk gericht 

op gemeenten, met vertegenwoordigingen bij de diverse koepelorganisaties en 

enige invloed in de politiek door contacten met diverse ministeries. 

 

Voorgesteld wordt dat een afvaardiging van de POV K&L (en in de toekomst het 

“nieuwe platform) aansluit bij dit overleg om invulling te geven aan het thema 

“verbinden”. Daarnaast kan het GPKL mogelijk direct aangesloten worden bij het 

uitwerken van product 7. Slim plannen en bestemmen. 

 

VELIN 

www.velin.nl  

Het werkterrein van VELIN is beperkt tot deze grote pijpleidingsystemen die over 

het algemeen in gebruik zijn voor interregionaal transport. Met kabels en met 

distributieleidingen voor lage druk gas houdt VELIN zich dus níet bezig. VELIN 

behartigt de collectieve belangen van haar leden ten aanzien van hun 

pijpleidingen met toebehoren binnen het grondgebied van het Koninkrijk der 

Nederlanden en het Nederlandse deel van het Continentale Plat. De collectieve 

belangen van exploitanten van pijpleidingen liggen vooral op het gebied van de 

rechtspositie, de regelgeving rond pijpleidingen en het bedrijfsmatige beheer van 

de pijpleidingen. (bron: website VELIN) 

 

In de strategische visie (zie link) worden diverse onderwerpen behandeld die een 

directe link hebben met de werkzaamheden van de POV.  

http://www.velin.nl/images/Strategische_visie_VELIN_2014-2018_definitief_02-

09-2014.pdf  

In dit visie document worden onder andere de volgende thema’s aangehaald: 

• Faalkans methodiek voor niet-aardgas leidingen (in het kader van Bevb en 

Revb) 

http://www.vng.nl/
http://www.cob.nl/toepassingen/kabels-en-leidingen.html
http://www.cob.nl/toepassingen/kabels-en-leidingen.html
http://www.graafschade-voorkomen.nl/
http://www.velin.nl/
http://www.velin.nl/images/Strategische_visie_VELIN_2014-2018_definitief_02-09-2014.pdf
http://www.velin.nl/images/Strategische_visie_VELIN_2014-2018_definitief_02-09-2014.pdf


 

• het sturen in beheersmaatregelen en de inrichting van leidingstroken 

(zowel technisch als organisatorisch) met inbegrip van de kennis over 

mogelijke domino-effecten bij parallel liggende leidingen  

• VELIN zal zich te weer stellen tegen onredelijke vergoedingen voor het 

gedogen van leidingen 

• VELIN zal eveneens de ontwikkelingen rondom verleggingsregelingen 

nauwlettend in de gaten houden 

 

Voorgesteld wordt om VELIN zowel technisch inhoudelijk als, beleidsmatig aan 

de POV K&L te koppelen. Technisch inhoudelijk als leverancier van experts op het 

gebied van buisleidingen (faalkans methodiek) beleidsmatig als lid van de 

klankbordgroep voor het totaal. Mogelijk kan Velin ook een rol spelen in activiteit 

7 Slim plannen en bestemmen. 

 

VEWIN 

www.vewin.nl  

Vewin behartigt de belangen van haar leden, de 10 Nederlandse Waterbedrijven, 

bij nationale en internationale overheden. Het gaat hierbij om wet- en 

regelgeving, voorstellen en ideeën die vaak meerdere jaren voorbereiding vergen. 

Vewin stuurt met een duidelijke, consistente en efficiënte netwerkbenadering op 

inhoud en degelijkheid.   

Met name het thema ‘Drinkwater en Infrastructuur’ (Rob Eijsink) kan een 

toegevoegde waarde vormen voor de POV K&L.  

 

Voorgesteld wordt om VEWIN zowel technisch inhoudelijk als, beleidsmatig aan 

de POV te koppelen. Technisch inhoudelijk als leverancier van experts op het 

gebied van buisleidingen (faalkans methodiek) beleidsmatig als lid van de 

klankbordgroep voor het totaal.  

 

ENW, STOWA, KPR, NEN 

Deze gremia kenmerken zich als kennisinstellingen, en zijn voor de acceptatie van 

producten uit de POV onontbeerlijk.  

 

Voorgesteld wordt om deze gremia zowel technisch inhoudelijk, beleidsmatig en 

voorwaardelijk aan de POV K&L te koppelen.  

• Technisch inhoudelijk als leverancier van experts op het gebied van 

buisleidingen 

• Beleidsmatig als lid van de klankbordgroep voor het totaal.  

• Voorwaardelijk als lid van de stuurgroep of als (kwaliteits)borger (verlenen 

“goedkeuring” op de producten) 

 

DELTARES, Universiteiten 

Kenmerken zich als kennisinstellingen, en zijn voor de technisch inhoudelijke 

uitwerking van producten binnen POV K&L onontbeerlijk en onderzoeken te doen 

naar alle (inhoudelijke) ontwikkelingen of vraagstukken.  

 

• Technisch inhoudelijk als leverancier van experts op het gebied van 

buisleidingen. 

 

OVERIGEN  

Naast bovenstaande netwerken zijn nog enkele ander netwerken 

geïnventariseerd.  

• Havenbedrijf Rotterdam 

• RioNed 

• Buisleiding Industrie Gilde 

• LS-NED 

• ProRail 

• DPO 

• InfoMil 

• ConcernLoket 

• NLConnect 

• Instituut Fysieke Veiligheid 

• Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen 

(NSTT) 

http://www.vewin.nl/


 

• EnergieNed 

• Groep Graafrechten 

 

Voor deze netwerken worden de volgende uitgangspunten gehanteerd 

• Er wordt vanuit gegaan/is bekend dat deze organisaties via deelname in 

een ander netwerk betrokken zijn of geïnformeerd kunnen blijven. 

• Er wordt geen/weinig inhoudelijke reactie of deelname verwacht. 

• Er wordt vanuit gegaan dat de houding positief geïnteresseerd zal zijn 

zonder inbreng. 

 

Voorgesteld wordt om deze gremia niet actief te benaderen voor deelname in de 

POV K&L, een klankbordgroep of anderzijds. 

 

 
 

Negatief Marktpartijen 

Platform Kabels en leidingen (COB)

Defensie Pijpleiding Organisatie Aannemers 

NEN-commissie

Unie van Waterschappen ProRail 

kritisch Gasunie Gemeentelijk platform Kabel en Leidingen

WBI  / OI Wateropleidingen LS-Ned (Buisleidingstraat)

KennisPlatform Risicobenadering Stichting RioNed

Platform Netbeheerders Opleidingsinstituten Relevant

Expertise Netwerk Waterveiligheid Universiteiten - TU- Delft Inspectie Leefomgeving en Transport

DELTARES TNO

Stichting Toegepast  Onderzoek Waterbeheer Waterschappen Havenbedrijf Rotterdam

HWBP Rijkswaterstaat

Positief Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken

"Veel" "weinig"
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Invloed / Belang 


