
 

                                                                            

 

Borging activiteit Slim plannen en bestemmen POV K&L in SOP 

Van:   SOP (Desmond du Parand) en 

  POV K&L (Gerdie Dijken-Olde Olthof en Nisa Nurmohamed) 

Aan:  Stuurgroep SOP 

Datum:  11 december 2020 

 

 

Dit document is opgesteld om vast te leggen dat de activiteit ‘Slim plannen en bestemmen’ van de 

Project Overstijgende Verkenning (POV K&L) succesvol is overgedragen naar het Samenwerkings 

Overleg Provincie Zuid-Holland (SOP). 

 

In de POV K&L (2017-2020) verkenden we in de activiteit ‘Slim plannen en bestemmen’ of keuzes 

in de ruimtelijke ordening ervoor kunnen zorgen dat kabels en leidingen in en nabij waterkeringen 

geen ‘gedoe’ opleveren. De POV K&L is afgerond in 2020 en een belangrijke doelstelling is geweest 

om de opgeleverde producten over te dragen en te borgen bij een verantwoordelijke partij die 

ervoor zorgt dat vervolgstappen worden gezet. 

 

Kernboodschap POV K&L 

Verbinden van de werelden van waterkeringbeheerders en netbeheerders om samen kabels & 

leidingen zorgvuldig, toekomstbestendig en veilig in te passen in waterkeringen en bij 

dijkversterkingen tegen de laagst maatschappelijke kosten. 

 

We zijn op zoek gegaan naar een partij/samenwerkingsverband die het gedachtegoed van de POV 

K&L onderschrijft en na afloop van de POV K&L deze activiteit wil voortzetten. Daarbij hechten wij 

belang aan de volgende elementen:   

- (Politiek bestuurlijk) draagvlak; 

- Samenwerking tussen de juiste samenwerkingspartners; 

- Een partij die zich eigenaar voelt, de kartrekkende rol kan en wil vervullen;  

- Concrete activiteiten en het uitdragen van de resultaten; 

- Borging van financiën, kennis, kwaliteit, samenwerking.  

 

We zien het SOP als een kansrijk gremium om de borging en vervolg van de activiteit ‘Slim 

plannen en bestemmen’ te realiseren. Het SOP vormt een perfect kader waarbinnen de erfenis van 

de POV K&L over dit thema goed past, zonder extra werkzaamheden uit te voeren. Dat is extra 

bekrachtigd doordat de POV K&L samen met het SOP enkele activiteiten heeft uitgevoerd (zie punt 

4 hieronder). Verder is een mooie verbinding dat de provincie Zuid-Holland (namens IPO) lid is van 

de stuurgroep POV K&L, juist vanwege het aspect ruimtelijke ordening. Dit vormt een mooie brug 

voor het SOP om het stokje over te nemen.  

 

De stand van zaken voor de activiteit ‘Slim plannen en bestemmen’ van de POV K&L is hieronder 

weergegeven in 4 punten. 

 

Korte stand van zaken uitgevoerde activiteiten door de POV K&L: 

 

1. Ruimte reserveren voor K&L-strook 

Het gaat hierbij om ruimte te reserveren voor die kabels en leidingen die als gevolg van 

een versterking niet meer in de waterkering kunnen blijven liggen. Het waterschap kan 

bijvoorbeeld vanuit zijn verantwoordelijkheid als waterkeringbeheerder een strook grond 



      

 

                                               

reserveren, parallel aan het waterstaatswerk/waterkering voor de te verleggen kabels en 

leidingen en stelt deze strook (bijvoorbeeld op basis van zakelijk recht en tegen een 

vergoeding van kosten) beschikbaar aan netbeheerders voor toekomstig aan te leggen of 

vanwege een dijkversterking te verleggen kabels en leidingen. We hebben in een aantal 

praktijkprojecten verkend of deze werkwijze uitvoerbaar was en wat daarbij kwam kijken. 

 

2. Toekomstbestendig plannen 

Hierbij kijken we verder vooruit om zo te komen tot een toekomstbestendige inrichting van 

Nederland waarbij aanpassingen aan infrastructuur voor wegen en water en kabels en 

leidingen tegen de laagst maatschappelijke kosten worden uitgevoerd. Een voorbeeld is het 

project Weg van de Snelweg, waar vanwege de uitbreiding van de A27 met een spitstrook 

een waterleiding van Oasen op drie plaatsen moest worden aangepast voor circa 3 miljoen 

euro. Een meer lange termijnvisie van Oasen leidde tot het verplaatsen van deze gehele 

waterleiding op een grotere afstand van de A27 om daarmee toekomstige aanpassingen 

aan de leiding bij een volgende uitbreiding van de A27 te voorkomen. De begroting kwam 

uit op circa 6 miljoen euro. Oasen neemt de extra kosten voor eigen rekening en laat 

hiermee een mooi voorbeeld zien van toekomstbestending plannen. 

 

3. Anticiperen op de aanleg van toekomstige leidingen 

Het anticiperen op de aanleg van toekomstige leidingen is verkend in samenwerking met de 

provincie Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland is samen met de energieleveranciers in 

gesprek over mogelijke tracés voor toekomstige warmte netten. Een kaart met mogelijke 

tracés is te vinden op  www.signaleringskaarten.nl. Verkend is op welke wijze voor de 

planning van deze tracés gebruik wordt gemaakt van de ligging van waterkeringen en van 

de planning van de versterkingswerkzaamheden. Dit is verkend voor het project Leiding 

door het Midden, waarbij warmte vanuit het Rotterdamse Havengebied naar de gemeente 

Den Haag wordt getransporteerd. Vanuit de POV K&L is aangeschoven bij een overleg 

tussen Eneco en het Hoogheemraadschap van Delfland in het kader van een 

vergunningaanvraag voor deze leiding. Conclusie was dat netbeheerders volop gebruik 

maken van de informatie uit de legger van Delfland, welke digitaal ontsloten is. Welke 

informatie over waterkeringen digitaal beschikbaar is voor netbeheerders is verkend in een 

pilot over data waterkeringen delen (onderdeel van de activiteit ‘Slim data delen’ van de 

POV K&L). 

 

4. Delen van onderhoudsplannen tussen beheerders 

Samen met de provincie Zuid-Holland is op 16 april 2019 de 9de SOP georganiseerd. Deze 

SOP stond in het teken van ‘Samen verder’. Recent was de aangepaste ‘Regeling voor 

nadeelcompensatie bij verlegging’ bestuurlijk vastgesteld, welke tijdens dit overleg werd 

gepresenteerd. Tevens gaf de provincie een presentatie over de wijze van informatie-

uitwisseling over de (meerjaren) infra jaarprogramma’s met als doel te komen tot een 

vroege optimale afstemming van al de geplande onderhouds- en vernieuwingsopgaven. 

Vanuit de POV K&L is een bijdrage geleverd, in nauwe samenwerking met waterschap 

Rivierenland en het Hoogheemraadschap van Delfland. Waterschap Rivierenland gaf een 

presentatie over het gebiedsprogramma Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, bestaande uit 

watersysteemmaatregelen en het versterken van regionale keringen. Hoogheemraadschap 

van Delfland gaf een toelichting op het uitvoeringsprogramma regionale keringen. 

Vervolgens zijn voor drie cases de voorgenomen onderhoudsplannen vanuit provincie en 

waterschap met de aanwezigen, waaronder veel netbeheerders besproken. 

 

Als vervolg op deze bijeenkomst zijn we vanuit de POV K&L op zoek gegaan naar een 

mogelijke case waar het onderhoud van (vaar)wegen en het versterken van regionale 

keringen gecombineerd kan worden met plannen van netbeheerders. Meerdere mogelijke 

http://www.signaleringskaarten.nl/


      

 

                                               

casussen zijn besproken, zoals N468 Schipluiden, N241 Klapwijkse weg en de versterking 

van de oevers van de Schie. De mogelijke cases zijn allen afgevallen, of omdat de 

planvorming al te vergevorderd was en/of vanwege bestuurlijke gevoeligheid. Een deel van 

de bestuurlijke gevoeligheid kwam voort uit de overdracht van een aantal wegen door de 

provincie Zuid-Holland aan gemeenten. 

 

Conclusie 

Het gedachtegoed van de activiteit ‘Slim plannen en bestemmen’ van de POV K&L past goed in het 

SOP (Samenwerkings Overleg Provincie Zuid-Holland). De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 

1. Het SOP draagt hetzelfde gedachtegoed ook uit; 

2. Het SOP is een vertegenwoordiging van PZH en netbeheerders waarin samenwerking 

centraal staat; 

3. Er is vertrouwen vanuit de POV K&L dat het SOP de juiste partij is om het stokje over te 

nemen. 

 

 

 

 


