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Overlegvormen  

 Jaarlijks Strategisch managementoverleg gemeente en nutsbedrijven  

 Meerjaren infra programma- overleg  

 Maandelijks Combi-project gemeente/afd. Stadsingenieurs en nutsbedrijven 

 Maandelijks Intern platform ondergrondse infra 
 
Deze overlegvormen hebben de volgende kenmerken:  
 
Ad. Jaarlijks Strategisch managementoverleg gemeente en nutsbedrijven  
 
Doel  Afstemming op strategisch niveau over de samenwerking tussen de gemeente en de 
  nutsbedrijven voor wat betreft gebruik van gemeentegrond voor kabels en leidingen  
Frequentie minstens eenmaal per jaar  
Voorzitter hoofd afdeling Stadsingenieurs, gemeente Breda  
Secretaris Adviseur ondergrondse infra, afd. SIB, gemeente Breda  
Deelnemers managers van  

 Enexis 

 Brabant water 

 Gasunie 

 Ennatuurlijk 

 KPN 

 Ziggo 

 Andere telecompartijen 
  Hoofden van gemeentelijke afdelingen  

1. Wijkzaken 
2. Uitvoering 
3. Vergunningen 
4. Milieu en mobiliteit 
5. Ruimte  

Werkwijze Vanuit Intern platform ondergrondse infra worden kansen en bedreigingen aangemeld.  
 
 
Ad Meerjaren infra- programma overleg; (“werken in openbare ruimte”)  
 
Doel  Zorg dat al de werkzaamheden in en aan de openbare ruimte in Breda, zoveel  
  mogelijk worden gecombineerd. Het kan gaan om gemeentelijke werkzaamheden, 
  zoals wegaanleg, reconstructie, rioolvervanging, boomvervanging, waterwerken. Het 
  kan gaan om bouwwerkzaamheden welke gevolgen hebben voor de openbare  
  ruimte. Het kan gaan om werken van gemeente, nutsbedrijven en waterschap. Het 
  streven is vooral die werkzaamheden te programmeren welke veel raakvlakken  
  hebben met elkaar: werk met werk maken.  
Frequentie enkele malen per jaar  
Voorzitter adviseur ondergrondse infra, afd. SIB, gemeente Breda  
Adviseur/ begeleider: programmeur afd. Wijkzaken, gemeente Breda  
Deelnemers: * programmeurs van afdelingen binnen de gemeente: Wijkzaken, Mobiliteit en milieu, 
   Ruimte/ wonen, Vastgoedontwikkeling  
  * Programmeurs van nutsbedrijven: Enexis, Brabant water, Ennatuurlijk. Gasunie, 
  telecompartijen, Waterschap Brabantse delta.  
Werkwijze  1. Inventarisatie van alle voorgenomen activiteiten van alle partijen. 
  2. Check op of er op locaties veel of weinig raakvlakken zijn tussen de activiteiten. 
  3. Bespreking van mogelijkheden tot vervroeging of uitstel van voorgenomen  
  maatregelen, zodat er - op locaties - méér combinaties van projecten gemaakt  
  kunnen worden en / of maatregelen in optimale volgorde plaats kunnen vinden: eerst 



  ondergronds, daarna bovengronds. Voorkomen van ondergrondse werken kort nadat 
  bovengronds openbare ruimte is vernieuwd en dus wordt beschadigd en er weer meer 
  overlast voor verkeer ontstaat. Graafrust.  
  4. Afspraken over welke combinaties van projecten in welke jaren uitgevoerd gaan 
  worden als combi of solo.  
  5. Vormgeven van een “programma” .  
  6, Besluitvorming daarover.  
  7. Afspraken over bijstelling van het meerjarig programma.  
 
 
 
Ad. Maandelijks Combi-project gemeente/afd. Stadsingenieurs en nutsbedrijven 
 
Doel  Afstemming tussen de gemeente, afdeling stadsingenieurs en de nutsbedrijven over 
  de voorbereiding en realisatie van gecombineerde projecten aan openbare ruimte 
  (aanleg nieuwe openbare ruimte, wegreconstructies, rioolvervanging, etc. )  
Frequentie eenmaal per maand, eerste dinsdag 
Voorzitter Adviseur ondergrondse infra, afd. SIB  
Secretaris project-assistente afd. SIB  
Deelnemers Vanuit afd. SIB: de betreffende projectmanagers, ontwerpers en werkvoorbereiders  
  Vanuit de nutsbedrijven; de betreffende project-enigeers  
Werkwijze Vanuit de gemeente wordt nieuws gebracht over schetsen, ontwerpen, bestekken, 
  uitvoeringsplannen e.d. van infra projecten.  
  Consequenties voor nutsbedrijven worden besproken.  
  Afspraken worden gemaakt over wat, hoe en wanneer project uit te voeren.  
 
Ad. Maandelijks Intern platform ondergrondse infra 
 
Doel  Afstemming binnen de gemeente over beleidsvoorbereiding en -uitvoering van alle 
  zaken rond alle ondergrondse infrastructuur  
Frequentie eenmaal per maand  
Voorzitter adviseur ondergrondse infra, afd. SIB, gemeente  
Secretaris -- 
Deelnemers medewerkers van afdelingen : 

 Wijkzaken 
 Uitvoering 
 Vergunningen 
 Mobiliteit en milieu / energie 
 Mobiliteit en milieu / bodem  
 Economische zaken 
 Ruimte/wonen 
 Ruimte/ archeologie 

Werkwijze Uitwisseling van actualiteiten. 
  Uitkomst is voeding naar: 
  * Maandelijkse nieuws- email 
  * Jaarlijks strategisch overleg 
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