
Voortgangsrapportage BuRoDAS 
IGOV - regionale werkgroep Stedin 

Datum:  1 september 2020 

Deelnemers: 
gemeente Amersfoort  : Sake Takken 
gemeenten van Bureau OVL : Wilco Knip 
gemeente Dordrecht  : Johan Jonker 
gemeente RoFerdam  : Peter Wijnands 
namens gemeenten/IGOV : Joris Dijkstra (secretaris) 
Stedin     : Bas Geense (voorziFer), Frank Bot, Erik Janssen, Michiel Gijt  

Overzicht onderwerpen in behandeling; 
1. Standpunt Stedin inzake aarding van lichtmasten 
2. UiWasering TF 
3. DoorloopYjden en communicaYe over nieuwe aansluiYngen 
4. Stand van zaken 16c nieuwe aansluiYngen  
5. Portal 16c 
6. Proces storingen 
7. Vrijschakelen (binnen 16c) 
8. Tarief 16c 
9. Beleid vervangen aansluitkasten 
10. Hybride overeenkomst 
11. Abri’s 

Stand van zaken: 

1. Stedin heec over haar beleid t.a.v. veiligheid op haar klantendagen van 18 en 20 juni ’19 een 
presentaYe gegeven. Stedin heec daarna in het BuRoDAS overleg toegezegd dat al haar OVL klanten 
schricelijk op de hoogte gebracht zullen gaan worden. Hieraan is (nog) geen uitvoering gegeven. 
AcYe is inmiddels geparkeerd in afwachYng van bevindingen uit onderzoek ‘Elektrische veiligheid’ 
dat de gemeente Dordrecht samen met Stedin uitvoert. 

2. De uiWasering van de TF is al geruime Yjd een vast agendapunt van het overleg waarbij de 
projectleider van Stedin verslag doet over de stand van zaken.  
In maart ’20 is door Stedin gemeld dat de uitrol van de Smart Grid Terminal (SGT) per januari 2020 
was stop gezet vanwege niet passende terminals. Inmiddels is duidelijk dat er nog steeds SGT’s 
worden geplaatst. Planningen van plaatsing ontbreken. Bij storingen in TF worden voorlopig 
schakelklokken ingezet. We hebben op 15 juli ’20 een uitgebreide memo over de gang van zaken 
gestuurd met o.a. aansturing op een veel betere communicaYe naar de gemeente. Wij verwachten 
in september ’20 hierover meer duidelijkheid te krijgen. 

3. De doorloopYjden 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 OVL-digital 
hebben OVL-beheerders meer inzicht in het lopende traject. Er is een verbetering van de 
doorloopYjd zichtbaar en de afstemming tussen Stedin en uitvoerende parYjen bij start uitvoering 
loopt naar behoren. 

4. Een eerdere toezegging van Stedin was dat vanaf januari 2020 de daartoe gecerYficeerde 
aannemers van de gemeenten onder 16C ook nieuwe aansluiYngen zouden mogen gaan maken. Dit 
was inmiddels afgerond en alle gemeenten in het Stedin gebied worden over de nieuwe 
mogelijkheden in 16c per brief geïnformeerd. Stedin heec  echter de 16c overeenkomst hierop 
aangepast en tegelijkerYjd ook nieuwe eisen doorgevoerd. De gemeentelijke afvaardiging van het 
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overleg heec in juni in een memo haar bezwaren hierover ingediend. Stedin gaat dit bestuderen en 
heec toegezegd om uiterlijk begin september met een reacYe te komen. De nieuwe overeenkomst 
en daarmee het onder 16c aanleggen van nieuwe aansluiYngen wordt vooralsnog opgeschort. 

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 verwerking van 
de revisie en de facturaYe van 16c acYviteiten is een punt van aandacht. We hebben een aantal 
verzoeken ingediend om de performance van de portal te verbeteren. 

6. Het proces storingen (kabelstoringen) wordt door Stedin opgepakt. In een werkgroep bestaande uit 
zowel Stedin en gemeentelijke medewerkers wordt het complete proces storingen doorgelicht. 
Daarnaast voert Stedin samen met de gemeente RoFerdam een procesanalyse uit om de 
onterechte  storingen beter in beeld te krijgen. 

7. Huidig stand van zaken van Stedin met betrekking tot vrijschakelen binnen de 16c overeenkomst:  
Er is een tarief voorgesteld voor het vrijschakelen. Stedin streec naar invoering van de dienst per 
Q4-2020. Deze zal per brief gecommuniceerd worden. 

8. Stedin heec aangegeven dat het huidige 16c tarief niet toereikend is om de kosten te dekken. 
Hiervoor hebben zij een tariefwijziging voorgesteld. De gemeenten in de overleggroep hebben 
aangegeven dat ze het niet eens zijn met de enorme prijssYjging (van € 31,91 naar € 55,05). Na 
overleg tussen Stedin en de gemeenten is een tarief overeengekomen van € 38,09 

9. Stedin heec haar beleid met betrekking tot vervangen van aansluitkasten gepresenteerd. De 
gemeenten zijn het niet eens met het gepresenteerde beleid en hebben hierop inhoudelijk 
gereageerd. De reacYe van Stedin wordt verwacht in het eerstvolgend overleg op 16 september ’20. 

10. Stedin heec stand van zaken gepresenteerd voor de mogelijkheid van een Hybride overeenkomst. 
Aannemers kunnen inschrijven voor een hybride overeenkomst van Stedin waarbij Stedin de prijzen 
en voorwaarden heec opgesteld en bepaald. De gemeenten hebben inhoudelijk gereageerd op het 
voorstel van Stedin en verwachten reacYe van Stedin begin september. 

11. Gemeenten hebben in juni memo ingediend over de aanvraag / wijziging van aansluiYngen t.b.v. 
Abri’s/stadsplaFegronden/…  
Memo wordt door Stedin in behandeling genomen en we verwachten in september een reacYe. 

Planning overleggen: 
9 sep. ’20 - Vooroverleg (gemeentelijke afvaardiging) 
16 sep. ’20 - BuRoDAS overleg (overleg met Stedin) 
14 okt. ’20 - Vooroverleg 
28 okt. ’20 - BoRoDAS overleg 
25 nov. ’20 - Vooroverleg 
9 dec. ’20 - BuRoDAS overleg 

Input, vragen/opmerkingen ontvangen wij graag,  per mail naar: jorisd@kpnmail.nl
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