Een betere dienstverlening en minder
regeldruk door een (concern)loket
Oplossing voor de concernproblematiek van Gasunie
Probleem: Het netwerk van Gasunie bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijp
leiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300
gasontvangstations. Het buizenstelsel van Gasunie doorkruist het grondgebied
van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Gasunie heeft dus landelijk
te maken met ruim 600 verschillende overheden. Dit leidt tot verschillende
vergunningen voor dezelfde activiteiten en onvoldoende coördinatie en uit
wisseling van informatie tussen de bevoegde instanties. Daarnaast blijkt het
gemiddelde kennisniveau van bevoegde instanties ontoereikend om de activiteiten
van Gasunie correct te beoordelen. Ook toezicht wordt voor vergelijkbare
installaties op verschillende manieren ingevuld.
Gevolg: lange doorlooptijden van procedures, waardoor Gasunie onvoldoende alert
kan reageren op ontwikkelingen in de (geliberaliseerde) gasmarkt in Europa.
Oplossing: een Concernloket als intermediair tussen overheidsinstanties en
Gasunie. Het Concernloket werkt op het gebied van ruimtelijke ordening,
vergunningen en toezicht. Het is een kenniscentrum, lost knelpunten op en
ontwikkelt en bevordert het gebruik van standaarden.
Voordelen: De Concernbenadering levert voor alle partijen een substantiële tijds- 
en kostenbesparing op, door een efficiëntere vergunningverlening en efficiënt
doorlopen procedures.  Daarnaast levert het eenduidige voorschriften op, een
eenduidige interpretatie van wet- en regelgeving en een betere kwaliteitsborging
van veiligheids- en milieuaspecten. Het Concernloket maakt de uitvoering van de
werkzaamheden voor de betrokken ambtenaren veel efficiënter en gemakkelijker.
Dus: minder regeldruk en administratieve lasten voor het concern.
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Opschaling naar heel Nederland
De bedoeling is om vanuit Groningen het concernloket op te
schalen naar heel Nederland. Momenteel vind een landelijke
opschaling plaats via het Gasunieproject ‘Aanleg NoordZuid
Route’: een uitbreiding van enkele honderden kilometers van
het Nederlandse transportnet om in de groeiende vraag naar
gas te kunnen blijven voorzien.
Voor het project Opschaling is een projectgroep geformeerd
uit vertegenwoordigers van o.a. VNG, IPO, UvW, VROM,
V&W, Brandweer, VNO-NCW, Gasunie en concerns. De project
groep rapporteert aan een stuurgroep onder leiding van
de heer Alders, voormalig Commissaris van de Koningin in
Groningen en huidig voorzitter van EnergieNed.
Verbreding naar andere concerns
De concernbenadering is ook interessant voor andere
concerns dan Gasunie. Met name voor concerns die
netwerken of infrastructurele werken aanleggen of beheren.

Colofon

Dat blijkt uit een verkenning die het Concernloket in
2008 heeft uitgevoerd, op verzoek van het ministerie van
Economische Zaken. Inmiddels zijn concerns als ProRail en
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Vitens bezig met een concernbenadering.
Inlichtingen bij
Sjors Piersma, coördinator Concernloket
06 21 26 74 12 | s.piersma@concernloket.nl
Hans Alders
Voorzitter van de stuurgroep project Opschaling Concernloket

“Het Concernloket levert het bewijs dat een vrijwillige
samenwerking tussen overheden daadwerkelijk efficiency
verbetering en kwaliteitsverhoging oplevert.”

Stef Procee, Gasunie Service Punt
06 11 00 53 51 | s.procee@gasunie.nl
Adresgegevens
Concernloket
Postbus 387
9700 AJ Groningen
www.concernloket.nl

Eric Dam
Raad van Bestuur Gasunie

”De concernbenadering maakt het makkelijker, beter en
eenduidiger.”

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte te blijven van de laatste
ontwikkelingen rondom Concernloket? Ga dan
naar www.concernloket.nl en abonneer u op de
maandelijkse nieuwsbrief.
Account aanvragen
Op www.concernloket.nl kunt u een (gratis)
account aanvragen, waarmee u toegang krijgt tot
het ‘kantoor’(documenten) en een ‘werkplaats’

Arend Kroes

(werkomgeving voor specialisten).

Projectleider Opschaling Concernloket

”Er zijn veel verschillende ontwikkelingen gaande met als doel
de verbetering van kwaliteit en efficiency van de overheid. Ons
uitgangspunt met het Concernloket is om aan te sluiten bij deze
ontwikkelingen. De werkwijze en praktische uitwerking van de
concernbenadering heeft hiervoor de mogelijkheden in zich.”

Vormgeving
LS Ontwerpers BNO, Groningen
Drukwerk
Tienkamp & Verheij - Deze brochure is gedrukt via
het procédé van waterloos offset. Dit geeft een sterk
verminderde milieubelasting.

