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Aanleiding 

• Brieven van Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen en de 
Vewin aan de minister van IenM 
 

• Gemeenten willen de regierol op zich nemen, maar hebben last 
van versnipperde wet- en regelgeving. Omgevingswet biedt 
nieuwe kansen. 
 

• Behoefte aan coördinatie door ministerie van IenM. 
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Integrale aanpak opgaven kabels en leidingen 

Ontwikkelingen 

telecomnetwerken 
(bevordering breedbandnetwerken,  

5G, uitbreiding glasvezelnetwerk) 

Ontwikkelingen 

energienetwerken 
(energietransitie: gasloze wijken, 

warmtenetten, geothermie, WKO, 

windenergie, zonneenergie, opslag 

CO2,  smart grids, kleine gasvelden) 

Grootschalige vervanging 

huidige netwerken 

en opruimen 
(vervanging riolering en gasnet:  

opruimen in onbruik geraakte K+L) 

Maatschappelijke opgaven 

Aspecten 

• Fysieke leefomgeving 
(drukte ondergrond,  onvoldoende 

afstemming ondergrond en bovengrond (3D-

ordening), graafschade, verontreinigde 

bodems, slappe bodems) 

• Governance 
(veel partijen, onvoldoende coördinatie en 

afstemming) 

• Wet- en regelgeving 
(versnippering, onvoldoende afgestemd: 

Drinkwaterwet, Gaswet, Warmtewet, 

Elektriciteitswet, Telecomwet, 

Omgevingswet; aanlegplicht, gedoogplicht, 

meld- en vergunningenstelsel, opruimplicht, 

kwaliteitseisen, coördinatierecht) 

• Financieel 
(regelgeving voor: verlegkosten, precario, 

nadeelcompensatie, leges op vergunningen, 

herstel schade) 

• Informatie 
(registratie K+L; 

beschikbaarheid data) 

Dossiers IenM 
• NOVI (strategische opgaven: klimaatbestendige en 

klimaatneutrale samenleving; duurzame en concurrerende 

economie) 

• Omgevingswet (BAL, BKL) 

• STRONG (programma B+O) 

• Drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet, waterketen) 

• Programma Energie en Ruimte 

• Smart Cities 

• BRO / Informatiehuizen B+O; Ruimte; Water 

• BIDON 

 
Dossiers EZ 
• Energietransitie / Energieagenda 

• Versnellingstafels 

• Telecomwet / impl. Richtlijn kostenred. breedband 

• WION/ WIBON 

• Warmtewet; Gaswet; Elektriciteitswet 

•… 

Dossiers BZK 
• Wetsvoorstel verbod    

precario 

• AWB (nadeelcompensatie) 

• Nationale veiligheid (vitale 

infrastructuur, cybersecurity) 

• Taskforce Bouw 

• .. 
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Aanpak 

• Start 19 september:                                     
overleg GPKL, Vewin, Netbeheer Nederland, EZ 
 

• Problematiek scherp krijgen, prioriteiten stellen, 
vervolgaanpak schetsen. 
 

 


