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Bijlage 5 Procesregeling kabels en leidingen 

Ter uitwerking van het bepaalde in artikel 7 lid 3 onder d van de Objectovereenkomst 

TunnelAlliantie geldt de volgende Procesregeling betreffende kabels en leidingen. 

 

1 Voor zover (delen van) de bestaande kabels en leidingen, gelegen binnen het 

beperkingengebied van de Hoofdspoorweginfrastructuur, in de zin van de Regeling 

omgevingsregime spoorwegen, verlegd moeten worden, en waar niet de 

Telecommunicatiewet op van toepassing is, is de Nadeelcompensatieregeling verleggen 

kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 

1999)”, link (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1999-97-p8-SC18978.html), 

van toepassing. 

 
2 Voor de overige (delen van) de bestaande kabels en leidingen, gelegen buiten het 

beperkingengebied zoals bedoeld in onderdeel 1 van deze procesregeling, die verlegd 
moeten worden en waarop niet de Telecommunicatiewet van toepassing is, is het 
desbetreffende beleid voor de toekenning van nadeelcompensatie van Provincie van 
toepassing. 
 

3 Provincie past het verleggen van de kabels en leidingen in beheer van derden, niet zijnde 

kabels waarop de Telcommunicatiewet op van toepassing is, het “Uitvoeringprotocol 

Schadevergoeding Kabels en Leidingen” (UVP) d.d. 14-9-2001, 

link(https://www.wrij.nl/publish/pages/4496/vst_aanvraag_uitvoeringskrediet_verleggin

g_2_persleidingen_etc_010316_cie_wk_230216_bijlage_2.pdf), en de procesafspraken 

zoals vastgelegd in onderdeel 4 van deze procesregeling toe.  

 

4 Provincie en ProRail voeren de onderstaande (administratieve) processtappen uit inzake 

het verleggingsproces van kabels en leidingen in beheer van derden (niet zijnde kabels 

waarop de Telecommunicatiewet op van toepassing is): 

Stap 1)     Na technische overeenstemming met de kabel- en leidingbeheerder over de 

Voorlopige Ontwerpoplossing (VO) stelt Provincie het (concept) Verzoek Tot 

Aanpassing (VTA) op. Voor zover de NKL 1999 (mede) van toepassing is, wordt 

het (concept) VTA aan ProRail ter toetsing voorgelegd. Het logo van ProRail komt 

naast het logo van Provincie bovenaan het briefpapier te staan. Na accordering 

van ProRail wordt het definitieve VTA (mede) door ProRail ondertekend. Het VTA 

wordt door Provincie verzonden naar de desbetreffende kabel- en 

leidingbeheerder, ProRail ontvangt een afschrift.    

Stap 2)    Na ontvangst van het Definitief Ontwerp (DO) van de desbetreffende kabel- en 

leidingbeheerder en de bijhorende kostenraming stelt Provincie het(concept) 

Kosten Verdelings Voorstel (KVV) op waarbij duidelijk wordt aangegeven welke 

regelingen op welk deel van de aanpassing van toepassing zijn. Voor zover de 

NKL 1999 van toepassing is, wordt het (concept) KVV aan ProRail ter toetsing 

voorgelegd. Na accordering van ProRail wordt het definitieve KVV (mede) door 

ProRail ondertekend. Het KVV wordt door Provincie verzonden naar de 

betreffende kabel- en leidingbeheerder. 

Stap 3)   Na overeenstemming tussen Provincie en/of ProRail en kabel- en 

leidingbeheerder over het DO, kostenramingen en KVV stelt Provincie de 
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ProjectOvereenStemming (POS) op. Voor zover de NKL 1999 van toepassing is , 

wordt de (concept) POS ter toetsing aan ProRail voorgelegd. Na accordering van 

ProRail wordt de definitieve POS (mede) door ProRail ondertekend. De POS wordt 

door Provincie verzonden naar de desbetreffende kabel- en leidingbeheerder. 

Stap 4)    Na ontvangst van de eindafrekening van de kabel- en leidingbeheerder, stelt 

Provincie met in achtneming van artikel 8 van het UVP de (concept) 

eindafrekeningsbrief op voor alleen dat deel van de verlegging waarop de NKL 

1999 van toepassing is. In de brief worden de facturatiegegevens van Provincie 

opgenomen (tenzij anders afgesproken). De eindafrekening en de 

(concept)eindafrekeningsbrief worden aan ProRail overgelegd voor accordering.  

Stap 5) Na accordering van de eindafrekeningsbrief wordt deze door ProRail op 

briefpapier van ProRail overgenomen en ondertekend. De eindafrekeningsbrief 

wordt door ProRail verzonden naar de desbetreffende kabel- en 

leidingbeheerder.  

Stap 6) ProRail verzendt een kopie van de eindafrekeningsbrief naar Provincie met het 

verzoek om het vastgestelde bedrag binnen de wettelijke termijn van zes weken 

over te maken aan de desbetreffende kabel- en leidingbeheerder, dan wel binnen 

een andere termijn, mits in de beschikking een andere (en onderbouwde) andere 

betalingstermijn is aangegeven. 

Stap 7) Indien tegen de eindafrekeningsbrief bezwaar wordt gemaakt, of (later) beroep 

ingesteld, informeert ProRail Provincie daarover direct en zendt de relevante 

documenten ter kennisneming toe aan Provincie, een en ander ter onderbouwing 

van mogelijke kosten voor Provincie die aan ProRail moeten worden vergoed. 

5.      Bij bovengenoemde processtappen zullen, voor zover de NKL 1999 van toepassing is, 

zoveel mogelijk de formats voor het VTA, KVV, POS en eindafrekeningsbrief van ProRail 

gebruikt worden, welke indien nodig door ProRail aan Provincie ter beschikking zullen 

worden gesteld. 
6. Indien van toepassing zullen de afspraken zoals eerder gemaakt en vastgelegd in 

bijzondere overeenkomsten tussen ProRail en derden, waaronder Relined, BT (Telfort), 

KPN en NS, worden nageleefd. Als ProRail moet accorderen, kan ProRail bepalen welke 

afspraken van toepassing worden verklaard. 

7. Provincie kan voor het nemen van maatregelen ten aanzien van de kabels waarop  de 
Telecommunicatiewet op van toepassing is, het “Uitvoeringprotocol Telecom  2018” toepassen, 
zie link 
 




