
 

 

Toetsingscriteria agenda Veldprotocol 
 
 

Plaats en datum                    : Den Haag, 1 mei 2020 
Bestemd voor                        : Leidingtracés in het agrarisch gebied 

 
 
Aanleiding  
Om de samenwerking in de aan te leggen tracés te structureren heeft LTO een Veldprotocol opgesteld voor haar LTO 
afdelingsbesturen om te komen tot een efficiënte aanleg van de leiding op een voor de landbouw minst bezwarende 
wijze. Uitgangspunt is dat in de voorbereidende fasen het LTO afdelingsbestuur het aanspreekpunt is en dat in de 
vervolgfases de grondeigenaren in een tracé zich verenigen in een collectief en uit hun midden een woordvoerder 
benoemen. Deze verbindingsofficier sluit namens het collectief, met de projectleider van het tracé een akkoord, 
waarin de agenda voor de samenwerking wordt bepaald, de ondersteuning wordt afgesproken, de cultuurtechnische 
werken worden geborgd en de financiering van het overleg wordt geregeld. 

 

 Leidingaanleg                             Criteria minnelijk overleg                                                 Ja                Nee   

✓                 x 

Fase 1                     Oriëntatie fase en (voorkeurs)tracés 
 

1 Leidingbeheerder informeert LTO regio 
bestuurder en LTO beleidsadviseur 

 

2 LTO Beleidsadviseur informeert 
afdelingsvoorzitter 

 

3 LTO Afdeling vaardigt verbindingsofficier c.q. 
contactpersoon af 

4          
Contactpersonen melden aan Projectleider 
PLAG (*) 
Contactgegevens Projectleider 

5 Leidingbeheerder (evt. 
landbouwwoordvoerder) 

 

6 Projectleider Leidingbeheerder communiceert 
over voortgang en bijeenkomsten 

 

7 LTO vormt van regionaal collectief incl. 
vertrouwenspersoon 

Fase 2                     Bestemmingplan procedures 
 

1 Communiceren van inspraakmomenten door 
projectleider Leidingbeheerder 

 

2 Informatiebijeenkomst in afstemming met 
verbindingsofficier 
Uitleg van tracé en ieders rollen binnen de 

3          Afspraken door LTO en Leidingbeheerder over 
minst bezwarende wijze van aanleg 

 

 
 
(*) Projectbureau Leidingaanleg in Agrarisch Gebied 

 

LTO Nederland



 
 
 
 
 

Fase 3 Acquisitie- en contractfase 
 

1          
Collectief aanvullen met projectmedewerker 
PLAG 

 

2 Informatie richting agrariërs over gemaakte 
afspraken over vergoedingen e.d. 
Bijeenkomst organiseren door collectief met 

3 projectleider Leidingbeheerder en 
voorzitter afdeling(en) 

Fase 4 Voorbereiding aanleg 
 1          Projectleider Leidingbeheerder in beeld 

2          Overleg met collectief over: 

a. inventarisatie percelen 

b. toetreding 

c. uitvoering zoals ontgraven, ploegen 

d. toepassing CSK 25n versie 9 of 

vergelijkbaar CultuurTechnische 

Specificatie (CTS) 

e. fytosanitaire maatregelen 

f. informatie belanghebbenden 

g. voorwaarden aan aannemer en toezicht 
hierop door bijv. de vertrouwenspersoon 

h. omgaan met vertragingen en onwerkbaar 
terreinomstandigheden 
klachtenregeling en 1ste aanspreekpersoon 

3 benoemen vanuit Leidingbeheerder en 
collectief 

Fase 5 Realisatie en uitvoering 
 

 

1 informatievoorziening van werk door 
projectleider en vz collectief 

2          aansturing van aannemer 

3          bouwoverleg 

4          klachtenregeling 
 

5 mile stone borrel (extra aandacht moment of 
communicatie moment) 

Financiën 
 1          Begroting samenwerkingsbudget 

 2          Financiering samenwerkingsbudget 
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