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Voortgangsrapportage BuRoDoS 
IGOV - regionale werkgroep Stedin 
 
Datum:  5 maart 2020 
 
Deelnemers: 
gemeenten van Bureau OVL : Wilco Knip 
gemeente Dordrecht  : Johan Jonker 
gemeente Rotterdam  : Peter Holswilder 
gemeente Amersfoort  : Sake Takken 
Stedin     : Bas Geense, Frank Bot en Erik Janssen  
 
Overzicht onderwerpen in behandeling; 
1. Standpunt Stedin inzake aarding van lichtmasten 
2. Uitfasering TF 
3. Doorlooptijden en communicatie over nieuwe aansluitingen 
4. Stand van zaken 16c nieuwe aansluitingen  
5. Portal 16c 
6. Aansluitkast met tijdklok 
7. Proces storingen 
8. Combinatie lichtmast en laadpaal 
9. Vrijschakelen (binnen 16c) 
10. Tarief 16c 
11. Aansluitvergoeding 10A aansluiting 
 
Stand van zaken: 
 

1. Stedin heeft over haar beleid t.a.v. veiligheid op haar klantendagen van 18 en 20 juni ’19 een 
presentatie gegeven. Stedin heeft beloofd al haar OVL klanten schriftelijk op de hoogte te stellen.  
Tot op heden is er nog geen reactie verstuurd. 
 

2. De uitfasering van de TF is een vast agendapunt waarbij in het overleg de projectleider van 
Stedin verslag doet van de stand van zaken.  
De uitrol van de Smart Grid Terminal (SGT) is per januari 2020 stop gezet. Bij storingen in TF 
worden voorlopig schakelklokken ingezet. 

 
3. De doorlooptijden van OVL werkzaamheden via de reguliere weg is sinds oktober ’18 onderwerp op 

de agenda. Het probleem is onderkend en verbetertraject loopt. Met name door OV digital hebben 
OVL beheerders meer inzicht in het lopende traject. Doorlooptijden zijn nog niet optimaal, maar de 
afstemming tussen Stedin en uitvoerende partijen bij start uitvoering loopt naar behoren. 

 
4. Toezegging van Stedin is dat vanaf januari 2020 de daartoe gecertificeerde aannemers van  

de gemeenten onder 16C nieuwe aansluiting mogen maken. Gemeenten zullen over de nieuwe 
mogelijkheden in 16c per brief worden geïnformeerd. (maart/april 2020). 

 
5. Bij het onderwerp 16c portal worden diverse inhoudelijke onderwerpen besproken. De periodieke 

rapportage 16c en de levering van de aansluitkastjes is een vast aandachtspunt. De facturatie van 
16c activiteiten is aan de agenda toegevoegd. 

 
6. Het verzoek van de gemeenten aan Stedin om een aansluitkast met tijdklok toe te staan in 

lichtmasten staat on hold. 
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7. Het proces storingen (kabelstoringen) wordt door Stedin opgepakt. Binnen de gemeente 
Rotterdam wordt het item onterechte storingen middels een proces analyse opgepakt. Daarnaast 
wordt in een werkgroep het complete proces storingen doorgelicht. 

 
8. Over de voorwaarden voor de inzet van een combinatie van lichtmast en laadpaal is 

inmiddels duidelijkheid. Stedin staat geen tweede aansluiting toe in lichtmasten.  

 
9. Huidig stand van zaken van Stedin met betrekking tot vrijschakelen binnen de 16c overeenkomst: 

“staat on hold”. Stedin heeft op dit moment geen voldoende capaciteit om de vrijschakel- 
werkzaamheden uit te kunnen voeren. 

 
10. Stedin heeft aangegeven dat het huidige 16c tarief niet toereikend is om de kosten van Stedin te 

dekken. Hiervoor hebben zij een tariefwijziging voorgesteld. De gemeentes in de overleggroep 
hebben aangegeven dat ze het niet eens zijn met de enorme prijsstijging (van € 31,91 naar € 55,05). 

 
11. Er is een mogelijkheid om in plaats van een geschakelde 6A voeding een vaste 10A aansluiting in 

lichtmasten aan te vragen om bv camera’s en 5G-antennes te kunnen voorzien van een 
permanente spanning. De periodieke aansluitvergoeding is hierbij nog een punt van discussie. 

 
 


