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OVLNL, 2 september 2019 
 
 
Onderwerp:  
Oplegnotitie bij de IGOV notitie “Regelgevend kader Openbare Verlichting (OVL) bij 
ontwerp, bouw en beheer & onderhoud in relatie tot elektrische veiligheid” ,  augustus 
2019 versie 1.1 
 
Deze oplegnotitie geeft een samenvatting van de notitie en inzicht in de vervolgstappen 
van de IGOV werkgroep Veiligheid. 
 
Samenvatting 
In november 2018 heeft de regionale werkgroep IGOV-Stedin haar bevindingen verwoord 
betreffende een onveilige situatie in de openbare ruimte door onduidelijkheid over aarding 
van de OVL-aansluitingen. Naar aanleiding daarvan is in maart 2019 de landelijke IGOV 
werkgroep Veiligheid gestart en heeft een tweetal probleemstellingen geformuleerd.  
Te weten: 
Welke wetten en besluiten m.b.t. veiligheid zijn van kracht voor het  ondergrondse deel 
van de OVL. 
Welke normen en richtlijnen m.b.t. veiligheid kunnen van toepassing verklaard worden 
door de installatieverantwoordelijke van het bovengrondse deel van de OVL. 
 
Er is opdracht verleend aan FE Consultancy om wet en regelgeving in kaart te brengen 
rond de elektrische veiligheid bij het aanleggen, het onderhoud en het bezitten van OVL. 
Het doel daarvan is om met behulp van externe juridische expertise eenduidig te maken 
waaraan de lichtmasten en/of de installatie van de OVL beheerder en daarmee de 
installatieverantwoordelijke moet voldoen.  
De antwoorden op de genoemde probleemstellingen én onderliggende vragen van de 
werkgroep zijn in deze notitie kort en bondig opgenomen in hoofdstuk 1 
Managementsamenvatting. Een onderbouwing over van toepassing  zijnde wetten, 
jurisprudentie en normen is opgenomen in hoofdstuk 2, de onderbouwing van het 
regelgevend kader vindt u in hoofdstuk 3.  
 
Door de notitie Regelgevend kader OVL heeft de werkgroep Veiligheid nu een kader en 
uitgangspunten voor de vervolgstappen. Door deze notitie is ook duidelijk geworden 
welke verschillen er zijn in de wetten en regelgeving voor de netbeheerder en de 
gemeentelijk OVL beheerder. 
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Het vervolg 
Feitelijk is met deze notitie de eerst stap gezet op het pad van het bewust maken van de 
OVL beheerders van een mogelijk onveilige situatie in de openbare ruimte door 
onduidelijkheid over aarding van de OVL-aansluitingen. 
 
Ondanks dat er technisch gezien geen verschil hoeft te zijn tussen de OVL installatie van 
de gemeente en het publieke OVL net van de netbeheerder is er verschillende regelgeving 
op van toepassing. De notitie geeft enig inzicht in de oorsprong van dit verschil. De vraag 
rijst echter of de veiligheid beter gebaat zou zijn bij eenduidige en specifieke regelgeving 
voor openbare verlichting. 
 
De werkgroep gaat op het vlak van E-veiligheid op korte termijn onderzoeken welke 
risico's er kunnen optreden in de openbare ruimte en welke maatregelen/oplossingen hier 
voor zijn.   
 
Parallel gaat de werkgroep onderzoeken of het voor de wat langere termijn haalbaar is om 
de wet en regelgeving aan te laten passen.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


