
 

Convenant kabels en leidingen in het Groene Hart 

Beschrijving 
maatschappelijk 
probleem/opgave 

Gemeenten op slappe bodem ervaren veel problemen met nutsbedrijven bij 
onderhoudswerkzaamheden van projecten op slappe bodem. De volgende 
problemen spelen specifiek voor gebieden met slappe bodem: 

• Nutsbedrijven willen de kabels voornamelijk aanleggen in het zand. Ze 
zien veel risico’s als de gemeente lichtgewicht materialen toe gaat 
passen. Afstemming rondom de toepassing van materialen verloopt 
daarom stroef wat leidt tot vertragingen in de planvorming. 

• Bij reconstructies op slappe bodem is vaak sprake van het volledig 
verwijderen van de weg, het riool en de kabels en leidingen. Door de 
integraliteit van deze projecten en de zettingsproblematiek moet veel 
afstemming plaats vinden. In de planvorming en uitvoering leiden 
onduidelijke afspraken en verschillen in werkwijzen veelal tot 
vertragingen en hoge kosten. 

• Door de hoge onderhoudsfrequentie van infrastructuur op slappe 
bodem moeten gemeentes en nutsbedrijven op meer regelmatige basis 
samenwerken dan projecten op vaste grond. 

• Nutsbedrijven hebben beperkt kennis hoe ze om dienen te gaan met 
aanliggende innovatieve ophoogtechnieken wanneer ze onderhoud 
plegen aan kabels en leidingen. Dit kan leiden tot schade aan de 
funderingsconstructie en daarmee hoge kosten. 

In dit project wordt een convenant opgesteld waarbij de gemeentes afspreken 
een gezamenlijke handelswijze te hanteren over het samenwerken/omgaan met 
nutsbedrijven. Het convenant is in eerste instantie bedoeld voor Woerden, 
Gouda en Alphen aan de Rijn, maar kan in de loop van de termijn worden 
uitgebreid naar andere gemeentes. Nutsbedrijven worden ook gevraagd zich ook 
aansluiten bij het convenant. Een dergelijk convenant is er op dit moment niet. 

Welke onderzoeksvraag 
wordt beantwoord 

Hoe kan een convenant opgesteld worden waarbij gemeenten afspreken een 
gezamenlijke handelswijze te hanteren over de samenwerking en het omgaan 
met nutsbedrijven? 

Wat is de doelstelling van 
het project 

Een convenant opstellen waarbij gemeenten afspreken een gezamenlijke 
handelswijze te hanteren over de samenwerking en het omgaan met 
nutsbedrijven. 

Beoogde resultaten / 
producten 

Het beoogde eindresultaat is een convenant waarin een gezamenlijke en 
eenduidige handelswijze van gemeenten wordt afgesproken ten opzichte van 
nutsbedrijven. Hierdoor kunnen betere afspraken worden gemaakt en 
nutsbedrijven weter hiermee precies waar zij aan toe zijn. Dit draagt bij aan meer 
gestroomlijnde projecten, minder vertraging, heldere verantwoordelijkheden en 
kostenbesparingen. 

Tussentijdse resultaten N.N.B. 

Doelgroep Gemeenten en nutsbedrijven 

Deelnemers  Gemeente Woerden 

Contactpersoon + 
contactgegevens 

Arend van Woerden, Woerden.a@woerden.nl 

Status In opstartfase 

Links N.N.B. 

Looptijd 2020 Q1-Q3 

Locatie Woerden, Alphen aan den Rijn, Gouda 



 

Samenhang andere 
projecten 

Onderdeel van de Regio Deal 

Peildatum Mei 2019 

 


