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Op weg naar verdienstelijke 
netwerken
Kabels en leidingen van nuts-
voorzieningen liggen van 
oudsher in de openbare ruim-
te. Door de hogere bouwdicht-
heid en een veranderende wij-
ze van gebiedsontwikkeling 
staat die ruimte onder druk. 
Zouden we een beter gebruik 
van de leidingen kunnen be-
reiken met lagere kosten?

ing. r.a. van ravesteijn / ir. a.H. van de velde

Om deze vraag te beantwoorden is in 2009 het 
initiatief voor het onderzoek ‘Kabels en leidingen 
in de grondexploitatie’ op de kennisagenda van 
het COb-platform kabels en leidingen geplaatst. 
in 2010 is een consortium gevormd en heeft sKb 
vanuit het programma ‘duurzame Ontwikkeling 
Ondergrond’ het project omarmd. Het onder-
zoek is in 2013 afgerond met het rapport ‘ver-
dienstelijke netwerken? Kabels en leidingen in 
de grondexploitatie’. 

Maatschappelijke optimaliteit
vindt er in een gebied nieuwbouw of herstructu-
rering plaats, dan wordt ook geïnvesteerd in de 
ondergrondse infrastructuur. deze infrastruc-
tuur, bestaande uit kabels en leidingen, wordt 
normaliter in de openbare ruimte aangelegd en 
ligt afhankelijk van de beschikbare ruimte  bij 
voorkeur onder het trottoir, maar zeker ook on-
der de rijbaan, speelplaatsen, groenvoorzienin-
gen of busbaan. Omdat bij gebiedsontwikkeling 
de openbare ruimte geen uitgeefbare grond is, 
plannen planologen deze meestal zo compact 
mogelijk. dit geeft enerzijds hogere opbreng-
sten, anderzijds bezorgt het de netbeheerders 
en gemeenten die de kabels en leidingen moe-
ten aanleggen extra kostenposten. Zij moeten 
mogelijk extra voorzieningen treffen om aan 

in 't KOrt - OptiMaliteit

Bij nieuwbouw of herstructurering wordt geïn-
vesteerd in de ondergrondse infrastructuur 

De vraag hierbij is hoe kabels en leidingen op 
de best mogelijke manier worden aangelegd 

Hierbij speelt maatschappelijke optimaliteit 
een rol 

Daarbij wordt gekeken naar de laagste kosten 
en hoogste baten voor alle partijen 

Kabels- en leidingen in het stationsgebied Utrecht.
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hun aansluitverplichting te voldoen. naast deze 
afnemende beschikbare ruimte zijn er sinds de 
jaren zestig van de vorige eeuw steeds meer 
soorten kabels en leidingen bijgekomen, denk 
bijvoorbeeld aan warmte-koudesystemen, tele-
communicatie en (verbeterde) gescheiden riool-
stelsels. Het gevolg is dat in dichtbebouwde ge-
bieden de netwerken elkaar meer en meer in de 
weg liggen. Het is onduidelijk of in de huidige si-
tuatie maatschappelijke optimaliteit wordt be-
reikt.
Met maatschappelijke optimaliteit wordt be-
doeld: de opgetelde welvaart van alle betrokken 
partijen. voor de kabels en leidingen voor onze 
nutsvoorzieningen zijn dat: de leveranciers van 
de netwerkdiensten, de netbeheerders, de con-
sumenten en de overheid. Het onderzoek is een 
eerste stap naar maatschappelijke optimalisatie 
voor kabel- en leidinginfrastructuur bij gebieds-
ontwikkeling. Het geeft inzicht en moet aanzet-
ten tot discussie over de omgang met kabel- en 
leidinginfrastructuur bij gebiedsontwikkeling.

Speelveld van actoren
Het speelveld waarbinnen het vraagstuk zich 
afspeelt, is samen te vatten in een driehoek van 
gebiedsontwikkelaar (doorgaans de gemeente), 
netbeheerder en vastgoedontwikkelaar. dit lijkt 
overzichtelijk, maar niets is minder waar. de 
driehoek bestaat uit veel verschillende partijen. 
Om de mate van maatschappelijke optimaliteit 

te bepalen is inzicht nodig in de kosten en baten 
die ontstaan in het proces van plan naar realisa-
tie naar beheer en exploitatie van verschillende 
kabel- en leidingsystemen (modaliteiten). al 
deze modaliteiten kennen verschillende ver-
houdingen van kosten en baten die ook nog 
eens regionaal verschillen (bevolkingsdicht-
heid, bodemgesteldheid). daarnaast hebben 
de betrokken partijen, zoals netbeheerders, 
leveranciers van elektra en telecom, gemeente 
en ontwikkelaar, ieder hun eigen verdienmodel. 
Zo wordt beheer en onderhoud van de riolering 
gedekt vanuit de gemeentelijke rioolheffing; 
bij telecommunicatienetwerken zit dit in de 
vergoeding die bovenop de verbruikskosten in 
rekening wordt gebracht. in de figuur zijn de 
relaties gevisualiseerd die een rol spelen in het 
bepalen van de maatschappelijke optimaliteit. 
Om maatschappelijke optimaliteit te bereiken, 
is een eerlijke verdeling van kosten en baten 
tussen de stake- en shareholders/gebruikers 
over de ontwikkel- en gebruiksfase nodig. in de 
figuur zijn de relaties gevisualiseerd die een rol 
spelen in het bepalen van de maatschappelijke 
optimaliteit. 
een gewenste kwantitatieve benadering bleek 
onmogelijk door het ontbreken van de benodig-
de kosten- en batengegevens bij de ene netbe-
heerder, terwijl deze bij de ander concurrentie-
gevoelig werden geacht. Wel is er een kwalitatief 
onderzoek uitgevoerd, waarmee de relaties tus-
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Visualisatie van de relaties die een rol spelen in het bepalen van de maatschappelijke optimaliteit.

Manshoge leidingen. 
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sen de verschillende partijen zijn onderzocht, 
wat naar verwachting de deur open zal zetten 
voor het uitvoeren van een kwantitatief vervolg-
onderzoek. Het onderzoek heeft nieuwe inzich-
ten opgeleverd in de houding van verschillende 
partijen en de keuzes die worden gemaakt. 
Waarom lukken (mogelijke optimalisatie-)initia-
tieven niet altijd? 

Verschillende uitgangspunten
de verschillende belangen maken gezamenlijke 
oplossingen en investeringen moeizaam. ge-
meente en netbeheerders kijken verschillend te-
gen optimalisatie-initiatieven (hoogwaardigere 
oplossingen) aan. Zo benadert de gemeente het 
vanuit de ruimtelijke ordening en kwaliteit van 
de openbare ruimte. de netbeheerder kijkt met 
name naar leveringszekerheid en voorkomen 
van schade. voor het verwezenlijken van initia-
tieven, zoals bundeling van kabels en leidingen 
neemt de gemeente het voortouw (in organisa-
tie en financiering). Onbekendheid met kosten-
structuren voor hoogwaardige oplossingen bij 
de netbeheerder kan hiervoor een reden zijn. Zo 
lijken netbeheerders weinig op de hoogte van 
de kosten van graven in de grond, eventuele 
graafschade en bijbehorende kosten.
Op basis van de opgedane inzichten zijn conclu-
sies en aanbevelingen opgesteld.

Vormen van beleid
de ondergrondse infrastructuur in nederland 
lijkt goed te functioneren. in dichtbebouwde ge-
bieden zullen het stijgende gebruik van net-
werkdiensten, de toename aan diversiteit van 
netwerk(diensten), de herstructureringsopgave 
waar veel gemeenten voor staan, het alsmaar 
groeiende beslag op de (schaarse) ondergrond-
se ruimte en de gefaseerde wijze van gebieds-
ontwikkeling (zoals organische gebiedsontwik-
keling) naar verwachting wel vaker tot proble-
men gaan leiden. er zijn verschillende vormen 
van beleid mogelijk om dergelijke problemen te 
voorkomen en bundeling te implementeren. 
een eerste type beleid is institutioneel. afhanke-
lijk van juridische mogelijkheden kunnen be-
trokken partijen gedwongen worden mee te 
werken aan hoogwaardige vormen van bunde-

ling. Hiermee worden graafschade en leverings-
onderbreking vermeden in het voordeel van 
deze betrokkenen. Het is wel de vraag of netbe-
heerders deze investeringen kunnen doorreke-
nen in hun tarieven en of hun financierbaarheid 
hiermee niet in het gedrang komt.
een tweede vorm is fiscaal getint. in de huidige 
praktijk nemen gemeenten het initiatief voor 
bundelingsinvesteringen. dit gaat echter ge-
paard met hoge publieke kosten, terwijl veel ge-
meenten in ongunstige financiële omstandighe-
den verkeren. door het invoeren van een preca-
rioheffing kunnen netbeheerders worden 
geprikkeld mee te werken aan bundelingsalter-
natieven en zo problemen te voorkomen. 
een derde vorm is het versoepelen van de aan-
sluitplicht.  er kan worden heroverwogen welke 
netwerkdiensten een maatschappelijke nood-
zaak hebben en waarvoor dus een aansluitplicht 
geldt. de aansluitplicht zou dynamischer kun-
nen worden vormgegeven dan nu het geval is. 
los van deze beleidsmaatregelen zou de netbe-
heerder de combinatie van informatievoorzie-
ning over kabels en leidingen beter moeten do-

cumenteren. dit kan leiden tot een verhoogd 
bewustzijn van kosten van het opbreken van de 
openbare ruimte en eventuele graafschade.

aanbevelingen
Overheidsbeleidshandhavers en -makers wordt 
aanbevolen om tegenstellingen in maatschappe-
lijke belangen mee te laten wegen in het toezicht 
en bij de ontwikkeling van beleid. denk bij ont-
wikkeling in beleid ook aan het opstellen van 
(structuur)visies en de ontwikkelingen op het ge-
bied van de Omgevingswet. de netbeheerders 
wordt aanbevolen gebiedsgegevens gestructu-
reerd bij te houden en meer openheid te geven 
in investerings- en onderhoudskosten. dat zal 
kunnen leiden tot betere inzichten in gebieds-
soorten, schaalvoordelen en kansen kunnen cre-
eren voor het gebruik van hoogwaardige oplos-
singen voor de kabel- en leidinginfrastructuur. 
de vastgoedontwikkelaar wordt aanbevolen om 
meer integraal naar een project en zijn omgeving 
te kijken. relatieve lage kosten voor een aanslui-
ting bij een conventionele kabel- en leidingop-
lossing, kunnen voor de toekomstige gebruikers 
minder goed uitpakken. denk aan overlast door 
opbreking, maar ook aan de kansen die daardoor 
blijven liggen om een gebied een nog betere 
leefomgeving te kunnen geven. 

Het onderzoek is uitgevoerd door een consorti-
um bestaande uit: Ontwikkelingsbedrijf gemeen-
te amsterdam, tebodin, gemeente den Haag, 
Heijmans Civiel, Hompe en taselaar, tnO, Water-
net, COb, gemeente alphen aan den rijn (na-
mens gpKl), tte Consultants, tauw, liander, 
dienst Zuidas amsterdam met financiering uit 
het sKb-programma duurzame Ontwikkeling 
Ondergrond. Het rapport is gratis beschikbaar via 
www.soilpedia.nl en www.cob.nl/kennisbank.

Richard van Ravesteijn werkt bij Centrum Onder-
gronds Bouwen (COB) en Arthur van de Velde is 
werkzaam bij TTE Consultants.


