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Fijn dat je interesse hebt getoond in het IGOV. Het Inter Gemeentelijk overleg Openbare Verlichting 
is een groep van ambtenaren werkzaam in het vakgebied openbare verlichting (OVL). Deze groep 
vormt al sinds 1997 een platform met als doel om onderling kennis te delen en organisatie 
overstijgende knelpunten op te lossen. Daarmee wordt de kwaliteit van openbare verlichting 
vergroot en de dagelijkse praktijk van de medewerker vergemakkelijkt. 
 
Deelnemers 
Het IGOV is onderdeel van de stichting Openbare Verlichting Nederland. (OVLNL) 
De deelnemers van het IGOV nemen deel op persoonlijke titel maar zijn allen werkzaam bij een 
overheid in Nederland op het werkveld van Openbare Verlichting. Deelname is niet alleen voor 
gemeenten maar ook voor Provincies, Waterschappen en Rijkswaterstaat mogelijk. 
 
Doel 
Het IGOV faciliteert het uitwisselen van kennis en ervaring op zowel beleidsmatig als technisch 
gebied. Achterliggend doel is het verbeteren van de kwaliteit van openbare verlichting door het 
vergroten van het kennisniveau en de samenwerking binnen overheden. De deelnemers bespreken 
hun eigen werkervaringen maar ook actuele landelijke ontwikkelingen met elkaar. Tijdelijke 
werkgroepen en projecten worden in het leven geroepen als er een bepaald onderwerp uitgediept 
moet worden. De resultaten zijn vervolgens voor alle leden beschikbaar. Afhankelijk van het 
onderwerp worden er externe deskundigen ingezet.  
Door een zo groot mogelijk aantal deelnemers kan het IGOV in haar positie als hun 
belangenbehartiger optreden als gesprekspartner met regelgevende instanties, netbeheerders en 
marktpartijen. Het IGOV heeft een samenwerking met de VNG als het gaat om OVL vraagstukken. 
(Vereniging Nederlandse Gemeenten) 
 
Wat biedt IGOV? 
Als IGOV deelnemer kan je gebruik maken van de volgende activiteiten en faciliteiten; 
 
Kennisbank op de IGOV-website 
Op deze website delen deelnemers relevante documenten en nieuws met elkaar. Op vele thema’s is 
al een schat aan informatie te vinden en deze groeit steeds verder aan. Hierbij verwacht IGOV een 
actieve en open houding van haar deelnemers. Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijk 
wachtwoord welke toegang geeft tot het besloten deel van de IGOV site waar deelnemers ook 
vertrouwelijke en interne documenten met elkaar delen. 
 
Algemene vergaderingen (6 maal per jaar) 
Hierin worden voornamelijk actuele (landelijke) thema’s en strategische of beleidsmatige zaken 
besproken Op specifieke onderwerpen worden projecten en werkgroepen gestart. Maar ook 
techniek en producten komen aan bod. Iedere deelnemer kan agendapunten inbrengen. 
 
Landelijk IGOV-kenniscafé 
Op deze landelijke bijeenkomst wordt er dieper ingegaan op onderwerpen middels presentaties van 
deelnemers en externe deskundigen. Deze zijn gericht op (innovatieve) technieken, beleid en 
regelgeving. Er is voldoende ruimte voor onderlinge discussie en het uitbreiden van je netwerk. 
Hierbij sluiten ook marktpartijen en andere instellingen aan die met dat thema te maken hebben.  
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Besloten IGOV-kenniscafe’s 
In deze bijeenkomsten van een halve dag wordt eveneens op een thema ingegaan, maar ze vinden 
plaats in een kleiner verband en deelname is voorbehouden aan overheden.  
 
Regionale IGOV-platforms 
Indien er in jouw regio meerdere gemeenten of overheidsorganisaties deelnemen aan IGOV, is het 
mogelijk om een regionaal platform te starten. Dit houdt in dat er drie maal per jaar in jouw regio 
een bijeenkomst van een dagdeel wordt georganiseerd. Deelnemers wisselen kennis uit en 
ontvangen nieuwe informatie op onderwerpen die specifiek voor hen relevant zijn. Desgewenst 
kunnen de deelnemers regionale samenwerking aangaan op bijvoorbeeld aanbestedingen en kan er 
gezamenlijk worden overlegd met bijvoorbeeld instanties of netbeheerder. Het voorzitterschap en 
secretariaat wordt door de regionale deelnemers zelf verzorgd of ingehuurd. Het bureau Licht en 
Donker advies doet dit voor diverse regionale platforms en is preffered supplier. 
 
Netwerk en ‘lobby’functie 
De bijeenkomsten van IGOV onderhouden en vergroten je netwerk door contacten met mede-
overheden en met andere instanties zoals CROW,  NSVV, VNG, netbeheerders, leveranciers en 
andere marktpartijen. IGOV is onafhankelijk maar onderhoudt en betrekt deze contacten om 
deelnemers te helpen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Waar nodig gaan IGOV deelnemers 
namens alle deelnemers in gesprek met instanties om afspraken te maken of belemmerende 
regelgeving te bespreken. Er is ook een Linkedin groep IGOV-Kenniscafé. Dit is een actief OVL forum 
met veel leden van overheid en bedrijfsleven.  
 
Overige voordelen 
IGOV deelnemers ontvangen korting op de toegangsprijs van het OVL jaarlijks nationale lichtfestival 
Ruimte & Licht en hebben gratis toegang tot de IGOV Kenniscafe’s. 
 
Gedragsregels 
Het IGOV is een organisatie voor en door overheden. Het is van belang dat IGOV onafhankelijk blijft, 
dat de leden zich actief opstellen en hun informatie vrij beschikbaar stellen. Daarom is het 
noodzakelijk dat er zorgvuldig met informatie en netwerken wordt omgegaan. Daartoe heeft het 
IGOV een aantal gedragsregels opgesteld. Wie zich aanmeldt als deelnemer, dient deze regels te 
onderschrijven. 
 
Organisatie 
In de gedragsregels kun je tevens lezen hoe IGOV is georganiseerd. Voor de secretariële en 
administratieve kant is gekozen voor ondersteuning door branche bureau HBB.  Het IGOV is 
onderdeel van de stichting OVLNL. Het bestuur van OVLNL bestaat uit personen van overheden en 
marktpartijen. De voorzitter van IGOV is ook bestuursdeelnemer van OVLNL en heeft vergaand 
mandaat om zelfstandig te handelen en bepaald zelf welke informatie met de andere 
bestuursdeelnemers gedeeld wordt. Het OVLNL bestuur  werkt als klankbord voor het IGOV om haar 
activiteiten en positionering te bepalen.  
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Financiële bijdrage 
Indien je deelnemer wilt worden van het IGOV, vraagt het IGOV je om een bijdrage om de kosten te 
dekken. De factuur wordt in het eerste kwartaal of direct na je aanmelding toegestuurd naar rato van 
het aantal resterende maanden van het lopende jaar. Deze bijdrage is vastgesteld op € 850,00 
exclusief BTW voor individuele gemeenten. Voor organisaties die deelnemer worden als regionaal 
platform van samenwerkende gemeenten op OVL gebied geldt een bijdrage van € 400,00 euro per 
organisatie per jaar. 
 
Deelnemer worden 
Dit kan door het aanmeld formulier op te vragen bij info@igov.nl en ingevuld en ondertekend te 
retourneren. 
 
 
www.igov.nl 
www.igov.nl/innovatieplatform 
www.ovlnl.nl 
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