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Geachte OVL beheerder, 
 

 

Op 8 juni 2012 heeft u van het IGOV een brief ontvangen waarin uitleg en advies is gegeven over de 

door de netbeheerder aan u voorgelegde keuze voor indeling van de OVL in het segment grootverbruik 

of kleinverbruik. De conclusie destijds was dat de keuze voor kleinverbruik het belang van de gemeente, 

provincie en/of overige overheden beter dient dan de keuze voor grootverbruik. 

 

Deze uitspraak heeft ertoe geleid dat de Energiesector contact met het IGOV heeft opgenomen en ons 

verzocht heeft over het onderwerp met elkaar in gesprek te komen.  

In dit overleg zijn de argumenten voor en tegen een bepaalde keuze op tafel gekomen en per onderdeel 

bediscussieerd en is onderhandeld en zijn harde afspraken gemaakt over andere knelpunten aangaande 

de relatie tussen netbeheer en OVL. 

 

Grootverbruik voor OVL 

Resultaat van de gesprekken is dat het advies voor de keuze van verbruikerstype OVL is gewijzigd naar 

die van grootverbruiker. In de bijlage bij deze brief vindt u een uitgebreide achtergrond en toelichting. 

 

Beknopte toelichting 

De feitelijke beweegreden van de Energiesector om overheden tot de keuze voor grootverbruik te leiden 

was indertijd onduidelijk. In de gesprekken is duidelijk geworden dat een keuze voor kleinverbruiker 

vergaande organisatorische, administratieve en financiële gevolgen heeft voor de Energiesector. En 

uiteindelijk zorgt voor onnodige verhoging van maatschappelijke kosten. Terwijl keuze voor 

kleinverbruiker vooral gebaseerd was op het vermeende voordeel van de kostenloze invoering van de 

slimme meter in de OVL. 
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De vereenvoudiging van het kleinverbruikers regime heeft echter ook gevolgen voor de flexibiliteit van 

de verbruiker. Duidelijk is geworden dat de kostenvoordelen en de functionaliteit van de slimme meter 

voor kleinverbruikers niet van toepassing zijn voor de professionele afnemers zoals OVL. Er zijn (veel)  

meer kosten mee gemoeid dan gedacht, vooral door de veelal zeer beperkte haalbaarheid om slimme 

meters zondermeer te plaatsen. En tevens door de beperkte functionaliteit in het kleinverbruikersegment. 

Het grootverbruikersegment biedt veel meer ruimte voor maatwerk waardoor overheden kans krijgen om 

samen met de netbeheerder tot het gewenste resultaat van data verzameling en  telemanagement, 

schakelregimes e.d. te komen. In plaats van in haar eigen installatie hierin zelf te moeten voorzien. 

 

Aanbeveling 

 Hebt u nog geen opgave gedaan voor de keuze GV of KV of heeft u een keuze gemaakt voor KV? Neem 

dan contact op met de accountmanager van uw netbeheerder. 

 Hebt u een eigen OVL installatie met bemeten voedingspunten? Dan hoeft u geen actie te nemen. 

 Hebt u eerder de keuze voor GV kenbaar gemaakt aan uw netbeheerder? Dan hoeft u geen actie te 

nemen. 

 

Op 1 april 2013 worden de systemen omgezet. Het is van belang dat u zo ruim mogelijk voor die tijd uw 

keuze kenbaar gemaakt heeft bij uw netbeheerder. 

 

 

Tenslotte 

Mogelijk is er door dit gewijzigde standpunt wat verwarring in uw organisatie ontstaan. Hiervoor onze 

oprechte excuses. De details van de complexe materie zijn ons pas nu duidelijk geworden nu de 

Energiesector in direct overleg met ons is getreden over dit specifieke onderwerp. De eerdere 

correspondentie heeft dus wel degelijk een positief effect gehad. Hierdoor zijn wij in de gelegenheid 

gekomen om ook over andere knelpunten afspraken te maken. Wij zijn uiteindelijk tevreden met het 

resultaat en zien het als een succes van onze intergemeentelijke en provinciale samenwerking. 

 

 

 


