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Samenvatting en conclusies  
 
Deel I. Eigen OVL-kabels en doorlussen 
Het Intergemeentelijk Overleg Openbare Verlichting, IGOV, heeft PME Adviesbureau 
verzocht een analyse te maken van de voor- en nadelen van eigen ondergrondse OVL-kabels 
voor de beheerders van de openbare verlichting. 
 
Het doel van de studie  

- het analyseren en presenteren van de argumenten voor en tegen eigen OVL-kabels  
- het opstellen van een rekenmethode voor kostenvergelijking met de openbare variant.  
- laten zien dat de keuze voor eigen OVL-kabels meer betekent dan alleen een 

vergelijking van de directe kosten van het openbare net met de eigen OVL-kabels.  
 
Installatieverantwoordelijkheid  
De installatieverantwoordelijkheid wordt gedefinieerd en geregeld in de Arbowet en verplicht 
elke werkgever, en dus ook elke gemeente, beleid te voeren dat erop gericht is veiligheid voor 
mensen en dieren te waarborgen bij het aanleggen van en het werken en omgaan met 
elektrotechnische installaties. De installatieverantwoordelijkheid is vaak onvoldoende 
geregeld in gemeenten die voor OVL gebruik maken van de combikabels van de openbare 
netbeheerder. 
 
Motivaties voor eigen OVL-kabels 
De meest genoemde argumenten bij de gemeenten met eigen OVL-kabels zijn: 

- Betere service aan de burgers, 
- Grotere veiligheid bij schade aan de lichtmasten, 
- Integrale benadering van de installatieverantwoordelijkheid boven- en ondergronds 
- Lagere kosten van het lange-termijn onderhoud  
- Minder afhankelijkheid van de netbeheerder en 
- Betere planbaarheid van onderhoud en kleine OVL-projecten. 

Daarnaast biedt de eigen OVL-kabel meer flexibiliteit om in te spelen op de nieuwste OVL-
ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing, statisch en dynamisch dimmen en eigen 
schakelsystemen en keuze van eigen schakeltijden.  
 
De directe kosten voor de aanleg en instandhouding van eigen OVL-kabels. 
Er zijn verscheidene technische varianten van OVL-aansluitingen op het openbare net en op 
eigen OVL-kabels. In de modelberekeningen betrekken we de nieuwbouw van grotere 
aantallen lichtmasten en het doorlussen van kleine aantallen lichtmasten. Alle rekenvarianten 
worden vergeleken met de meest gangbare variant van de openbare verlichting op de 
hulpaders van de openbare LS-kabel, de zogenaamde combikabel, van de netbeheerder. 
De sterk uiteenlopende tarieven van de openbare netbeheerders geven aanleiding tot een grote 
mate van spreiding in de resultaten van de vergelijking van de directe kosten. 
Het algemene beeld dat naar voren komt uit de vergelijking van de directe kosten van aanleg 
en exploitatie van nieuwe OVL-aansluitingen is dat de eigen OVL-kabels doorgaans 10% tot 
20% duurder zijn dan de openbare variant. 
De directe kosten van doorlussen van maximaal een beperkt aantal (bijvoorbeeld 10) 
lichtmasten achter de 6A-zekering van een lichtmast, die op conventionele wijze is 
aangesloten op de hulpaders van het openbare LS-net, zijn in de meeste regio’s 10% tot 20% 
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lager dan de kosten van eenzelfde aantal nieuwe aansluitingen op de openbare LS-kabel van 
de netbeheerder. 
 
Indirecte kosten 
Tot de indirecte kosten van aanleg en exploitatie van OVL-aansluitingen rekenen we de niet-
gereguleerde kosten van afsluiten en verplaatsen van enkele lichtmasten en de eveneens niet 
gereguleerde kosten van de netbeheerder voor schakelhandelingen bij onderhoudswerkzaam-
heden. De tarieven van de openbare netbeheerders voor deze niet gereguleerde 
werkzaamheden liggen veelal 2 tot 4 keer zo hoog als de kosten van een aannemer die 
dezelfde werkzaamheden in concurrentie moet aanbieden. 
Tot de indirecte kosten van de eigen OVL-kabels rekenen wij de kosten van ten minste 1½ 
medewerker van HBO-niveau voor het invullen van de extra verantwoordelijkheden, 
waaronder de installatieverantwoordelijkheid, en het op peil houden van de benodigde extra 
kennis die een gemeente in huis moet halen, of moet inhuren. 
 
Conclusies 
De uiteindelijke keuze van een gemeente voor eigen OVL-kabels of gebruik van het openbare 
net kan niet worden gemaakt op basis van een eenvoudige vergelijking van de kosten van 
aanleg en exploitatie, maar hangt af van de uitgangssituatie van de gemeente en van een 
complex van beleidskeuzen.  
We onderscheiden drie categorieën van gemeenten naar de bestaande situatie van OVL-
aansluitingen: 1. Met uitsluitend eigen OVL-kabels, 2. Met gedeeltelijk eigen OVL-kabels en 
gedeeltelijk openbare aansluitingen, 3. Zonder eigen ondergrondse OVL-kabels. 
De categorieën 1 en 2 kunnen betrekkelijk gemakkelijk besluiten tot uitbreiding van de 
bestaande eigen OVL-kabels, maar een gemeente van categorie 3 kan niet zo gemakkelijk tot 
zo’n beslissing komen, omdat eerst organisatorische veranderingen moeten worden 
doorgevoerd en kennis in huis gehaald alvorens het besluit op verantwoorde wijze kan worden 
genomen. De beste optie voor gemeenten van categorie 3 is te streven naar samenwerking met 
aangrenzende, of althans andere gemeenten, die al wel ten minste gedeeltelijk beschikken 
over eigen OVL-kabels. 
Voor de verbetering van het serviceniveau van de openbare verlichting zijn er principieel twee 
richtingen: 1) verbetering van de verhoudingen en de procedures met de netbeheerder en 2) 
keuze voor eigen OVL-kabels 
 
Deel II Ongeschakelde gemeentelijke LS-kabels 
Een snel groeiend aantal elektrische installaties in de openbare ruimte stelt steeds hogere eisen 
aan de invulling van de installatieverantwoordelijkheid van de gemeente. Dit toenemende 
belang van de gemeentelijke installatieverantwoordelijkheid in de openbare ruimte maakt dat 
de aanleg van ongeschakelde eigen LS-kabels voor al deze kleine elektrische installaties een 
belangrijk punt van overweging wordt. Technisch en economisch gezien zou ook de openbare 
verlichting hierop goed kunnen worden aangesloten. 
Met name de mogelijkheid tot integratie en uniforme invulling van de 
installatieverantwoordelijkheid enerzijds en de structureel lagere directe kosten van de 
exploitatie en de grotere vrijheid in keuze van schakelsystemen anderzijds maken dat de 
ongeschakelde LS-kabels wellicht een interessante keuzerichting kunnen worden voor alle 
gemeenten. Nadere bestudering van alle consequenties wordt van harte aanbevolen. 
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Deel I Eigen OVL-kabels en doorlussen 
 
 

1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding en achtergrond 
Het Intergemeentelijk Overleg Openbare Verlichting, IGOV, heeft PME Adviesbureau 
verzocht een analyse te maken van de voor- en nadelen van eigen kabels voor de beheerders 
van de openbare verlichting. 
Achtergrond van deze vraag is het feit dat verschillende beheerders en verschillende lokale 
studies tot zeer uiteenlopende conclusies zijn gekomen bij de vraag of eigen OVL-kabels nu 
wel of niet verstandig zijn en zo ja, wat zijn dan de voorwaarden en de consequenties? 
 
De meest gangbare beheerders van de openbare verlichting zijn gemeenten, provincies, 
rijkswaterstaat en de waterschappen of bedrijven die het beheer uitvoeren in opdracht van 
deze publiekrechtelijke beheerders. In het vervolg van deze notitie zullen wij vooral de 
gemeentelijke beheerders benoemen. De meeste conclusies zijn echter evenzeer van 
toepassing op de overige beheerders. 
 

1.2  Doel van de studie 
Het doel van de studie is het analyseren en presenteren van de argumenten voor en tegen 
eigen OVL-kabels en het opstellen van een rekenmethode om de economische consequenties 
snel in beeld te kunnen brengen. Het doel is ook te laten zien dat de keuze voor eigen OVL-
kabels meer betekent dan alleen een vergelijking van de directe kosten van het openbare net 
met de eigen OVL-kabels. De verantwoordelijkheid van de gemeente blijft niet beperkt tot het 
op tijd laten branden van de openbare verlichting, maar omvat ook de 
installatieverantwoordelijkheid en de veiligheid van alle objecten in de openbare ruimte. 
 
De samenvatting is in de eerste plaats bestemd voor de bestuurders, de rapportage voor de 
ambtelijke beheerders. In beide gevallen gaat het vooral om gemeenten die zelf voor de keuze 
staan: blijven we bij de netbeheerder of is het toch verstandiger om een eigen OVL-netwerk 
aan te leggen? We maken onderscheid tussen gemeenten die reeds beschikken over eigen 
OVL-kabels, gemeenten die gedeeltelijk beschikken over eigen OVL-kabels en gemeenten die 
nog helemaal niet beschikken over eigen OVL-kabels. 
 

1.3 Leeswijzer 
Na de inleidende paragrafen zal in paragraaf 2 worden ingegaan op mogelijke motivaties die 
een rol kunnen spelen bij de keuze voor eigen of openbare OVL-kabels en de belangrijkste 
varianten die daarbij kunnen worden gekozen. 
In paragraaf 3 worden de belangrijkste technische varianten van de OVL-kabels besproken. 
In paragraaf 4 worden de rekenmodellen voor het berekenen van de directe kosten 
gepresenteerd en de conclusies die daaruit kunnen worden getrokken voor de economie van 
de eigen OVL-kabels in vergelijking tot de openbare OVL-kabels. 
In paragraaf 5 worden de indirecte kosten en baten besproken en worden de argumenten 
getoond die mede kunnen leiden tot de beslissing wel of geen eigen OVL-kabels.  
In Deel II bespreken we een andere benadering van de eigen OVL-kabels gebaseerd op 
ongedeelde installatieverantwoordelijkheid  en gebruik van niet-geschakelde eigen LS-kabels. 
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1.4 Beperkingen 
Bij de bepaling van de reikwijdte van de studie hebben we ervoor gekozen ons te beperken tot 
enkele varianten van een eigen OVL-kabel, namelijk een streng waarop meerdere lichtpunten 
worden aangesloten in geval van grote nieuwbouwprojecten met honderd of meer nieuwe 
lichtmasten en doorlussen als methode voor kleine uitbreidingsprojecten met hoogstens 
enkele lichtmasten per locatie.  
 
 

2. Motivaties voor eigen OVL-kabels 
Wat zijn de belangrijkste motivaties voor de OVL-beheerders om eigen kabels te willen voor 
de openbare verlichting, onafhankelijk van de netbeheerder? 
De argumenten die nu het meest worden genoemd door de gemeenten met een eigen OVL-
kabelnet zijn: 

- Betere service aan de burgers, 
- Grotere veiligheid bij schade aan de lichtmasten, 
- Integrale benadering van de installatieverantwoordelijkheid onder- en bovengronds 
- Vermijden van de niet gereguleerde kosten van de netbeheerder bij OVL-onderhoud 

en kleine OVL-projecten. 
- Lagere kosten van het lange-termijn onderhoud  
- Minder afhankelijkheid van de netbeheerder en 
- Betere planbaarheid van onderhoud en kleine OVL-projecten. 

Daarnaast biedt de eigen OVL-kabel meer flexibiliteit om in te spelen op de nieuwste OVL-
ontwikkelingen op het gebied van: 

- Energiebesparing door de toepassing van: 
- Statisch en dynamisch dimmen 
- Eigen schakelsystemen en keuze van eigen schakeltijden. 

 
Betere service aan burgers 
Met eigen OVL-kabels kan betere service worden verleend aan de burgers. Met name over 
kabelstoringen kan met de eigen aannemer van de gemeente de afspraak worden gemaakt dat 
deze een kabelstoring binnen 24 uur oplost. Als een straat vanavond in het donker staat, is er 
morgenavond weer licht op straat. Als de openbare netbeheerder een kabelstoring voor de 
openbare verlichting gemeld krijgt, is vijf dagen een normale responstijd en soms wordt dat 
niet eens gehaald. 
Immers, een storing in de openbare verlichting heeft voor de netbeheerder minder hoge 
prioriteit dan een storing voor een woning of een bedrijf.  
In technisch opzicht kan de eigen OVL-kabel in geval van storing gemakkelijker worden 
getest door directe toegang tot het kabelnet. De openbare-netbeheerder kan in de openbare 
kabel niet zo gemakkelijk alle zekeringen van de aansluitingen los nemen. De opsporing in de 
openbare kabel is aanzienlijk gecompliceerder. 
 
Hogere veiligheid 
Met de eigen OVL-kabel kan een aanzienlijk hogere veiligheid worden verkregen bij schade 
aan een lichtmast. Als er spanning komt te staan op een lichtmast, dan zal deze bij de eigen 
OVL-kabel veel sneller afschakelen dan bij de openbare, omdat de zekering van de eigen 
OVL-kabel niet meer dan 3 x 16A hoeft te bedragen, terwijl de zekering van de openbare LS-
kabel, met name in de onveilige variant B van figuur 1, 3 x 200 A of 250 A kan bedragen. 
In de gemeenten die gebruik maken van de openbare combikabel kan – in geval van schade -  
betrekkelijk gemakkelijk kortsluiting ontstaan tussen een hulpader en een hoofdader. Ook in 
dat geval zal de afschakeling van de spanning van de hoofdader afhankelijk zijn van de 
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zekering in de hoofdader. Bij gebruik van een eigen OVL-kabel is de kortsluiting tussen 
hulpader en hoofdader uitgesloten, of in elk geval is de kans veel kleiner, ook als de eigen 
OVL-kabel in dezelfde sleuf is gelegd als de openbare LS-kabel. 
 
Installatieverantwoordelijkheid 
De gemeente draagt de installatieverantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle objecten in 
de openbare ruimte, en zo ook voor de openbare verlichting. De elektrische veiligheid van de 
openbare verlichting is afhankelijke van zowel de bovengrondse als de ondergrondse 
voorzieningen. Bij aansluiting van de lichtmasten op de kabels van de openbare netbeheerder 
is er sprake van gedeelde verantwoordelijkheid voor de elektrische veiligheid. Bij eigen OVL-
kabels is er ongedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente voor de veiligheid.  
Het is ons opgevallen dat in veel gemeenten die niet beschikken over eigen OVL-kabels 
aanzienlijk minder aandacht wordt besteed aan de invulling van de 
installatieverantwoordelijkheid dan in gemeenten met eigen OVL-kabels. Dit punt van 
veiligheid is dus niet zo zeer het gevolg van de techniek of de regelgeving, maar is blijkbaar 
het gevolg van onvoldoende aandacht en onvoldoende kennis in de gemeenten zonder eigen 
OVL-kabels. Of andersom: er wordt pas voldoende aandacht geschonken aan de 
installatieverantwoordelijkheid van de gemeente als er medewerkers in huis worden gehaald 
met voldoende kennis op dit gebied. Met eigen OVL-kabels is de noodzaak daartoe veel 
duidelijker aanwezig. 
De installatieverantwoordelijkheid wordt gedefinieerd en geregeld in de Arbowet en verplicht 
elke werkgever, en dus ook elke gemeente, beleid te voeren dat erop gericht is veiligheid voor 
mensen en dieren te waarborgen bij het aanleggen van en het werken en omgaan met 
elektrotechnische installaties. 
De NEN 3140 stelt onder meer dat de installatieverantwoordelijke moet bepalen: 

- Welke installaties of installatieonderdelen geïnspecteerd dienen te worden 
- Welke inspectietermijn gehanteerd moet worden aan de hand van een risico-analyse 
- Of gebruik kan worden gemaakt van een steekproef, en zo ja, hoe deze bepaald wordt 
- Welke metingen en beproevingen uitgevoerd moeten worden. 

De installatieverantwoordelijkheid is een onderwerp van toenemend belang in alle gemeenten, 
omdat er sprake is van een sterke toename van het aantal elektrische installaties in de 
openbare ruimte. In deel II van deze rapportage besteden we afzonderlijk aandacht aan dit 
onderwerp. 
 
Onafhankelijkheid 
De afhankelijkheid van de netbeheerder is voor veel OVL-beheerders een bron van steeds 
terugkerende ergernis. De netbeheerder heeft zijn eigen prioriteiten. De openbare verlichting 
staat daarin zeker niet bovenaan. Bij eenvoudige werkzaamheden, zoals het verplaatsen van 
een lichtmast, of het bijplaatsen of verwijderen van een lichtmast, is de OVL-beheerder 
afhankelijk van de medewerking van de netbeheerder voor het aansluiten en/of losnemen van 
de aansluiting of voor het verwijderen van een aansluiting. Bij aan- en afschakelen van de 
spanning op een OVL-ader voor controledoeleinden is de medewerking van de netbeheerder 
nodig. 
Bij gebruik van een eigen OVL-kabel is de netbeheerder voor al deze eenvoudige handelingen 
niet nodig en kan de OVL-beheerder met zijn eigen aannemer alles zelf plannen en uitvoeren. 
Daar komt bij dat de kosten die de netbeheerder in rekening brengt voor de niet gereguleerde 
handelingen doorgaans twee tot vier maal zo hoog zijn als de kosten van een particuliere 
aannemer die in concurrentie moet aanbieden.  
Als een gemeente niet wil kiezen voor een eigen OVL-kabel, maar toch meer vrijheid wil 
hebben in het maken van een eigen kostenbegroting en planning voor groot onderhoud, 
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verplaatsingen en kleine projecten, dan biedt de Elektriciteitswet in artikel 16c de 
mogelijkheid aan de OVL-beheerders om de aansluitwerkzaamheden aan te besteden. 
Noodzakelijk is dan wel dat de gemeente een overeenkomst sluit met de netbeheerder, 
conform de eisen in de Tarievencode Elektriciteit 2.1.7 en de Netcode 2.3.4, voor de precieze 
afbakening van de taken en verantwoordelijkheden. 
 
Flexibiliteit 
Proefnemingen met nieuwe technieken voor energiebesparing, voor afwijkende schakeltijden, 
voor spanningsverlaging of fase-aansnijding zijn veelal niet mogelijk in het net van de 
openbare netbeheerder, terwijl een eigen OVL-kabel in dit opzicht veel meer flexibiliteit biedt 
 
N.B. 
Nog meer flexibiliteit kan worden geboden als de eigen OVL-kabel niet wordt uitgevoerd als 
geschakelde kabel, dus achter een TF-relais, maar als ongeschakelde LS-kabel met hulpaders 
of met losse OVL-kabel in dezelfde sleuf.  
De kabel is dan een gewone LS-kabel die altijd onder spanning staat. De hulpaders worden 
uitgerust met een TF-relais of een eigen schakelsysteem voor de OVL. Voor de betekenis van 
deze technische optie en de beperkingen verwijzen wij naar deel II van deze rapportage. 
 
 

3. Technische varianten van OVL-kabels 
De belangrijkste technische varianten van OVL-aansluitingen zijn schematisch weergegeven 
figuur 1. 
 
3.1 Variant A. De gangbare openbare LS-kabel met hulpaders 
Variant A is de meest voorkomende variant van de OVL-aansluitingen op de hulpaders van de 
LS-kabel van de netbeheerder. De beveiliging van de netbeheerder voor de hulpaders kan 
doorgaans worden beperkt tot 3 x 25A, als tenminste niet meer dan circa 100 lichtmasten met 
gemiddeld circa 50 W per lichtmast in de verlichtingsinstallatie worden toegepast. 
In de modelberekeningen van paragraaf 4 wordt deze variant als vergelijkingsbasis voor alle 
kostenberekeningen gebruikt. 
 
3.2 Doorlussen 
Onder doorlussen wordt hier verstaan het aansluiten van één of meerdere lichtmasten op een 
elektrische installatie van de gemeente, achter de zekering van de openbare netbeheerder. Er 
zijn nu dus meerdere installaties van de gemeente via één zekering op het openbare net van de 
netbeheerder aangesloten. 
In variant A2 van figuur 1 wordt een kleine streng van lichtmasten aangesloten achter de 6A-
zekering van een lichtmast. De kleine streng kan worden aangemerkt als een eigen OVL-
kabel en een soort aanhangsel aan de openbare variant A. Het doorlussen zal doorgaans 
plaatsvinden met een verlengde aansluitkabel met een doorsnede van 2,5 mm2, maar kan ook 
plaatsvinden met een zwaardere kabel. Er worden geen aftakkingen met mofverbinding 
gemaakt, maar de kabel wordt de mast ingevoerd tot de bevestiging op het aansluitbordje en 
vandaar weer terug naar buiten gebracht naar de volgende lichtmast in de streng. 
De 6A-zekering, en ook de diameter van de aansluitkabel van de eerste lichtmast (doorgaans 
2,5 mm2) maakt dat er hoogstens een beperkt aantal lichtmasten achter elkaar op deze wijze 
kunnen worden doorgelust. 
Deze methode van doorlussen wordt in veel gemeenten toegepast op plaatsen waar een klein 
aantal lichtmasten moet worden bijgeplaatst, maar is zeker niet bruikbaar voor grotere 
nieuwbouw- of vervangingsprojecten. 



Figuur 1  Overzicht van mogelijke OVL aansluitsoorten

LS-kabel met hulpaders OVL-aansluiting op hulpader
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LS-rail overdrachtspunt

10 kV-net MS/LS-trafo beveiliging schakelaar lichtmasten
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10 kV-net MS/LS-trafo beveiliging schakelaar lichtmasten

LS-kabel (in beheer bij netbeheerder) en OVL-kabel (in beheer bij gemeente) naast elkaar in sleuf

D

nul OVL-installatie 3 x 10 mm2

op geschakelde kabel
LS-rail overdrachtspunt

10 kV-net MS/LS-trafo beveiliging OVL-schakelaar lichtmasten
gemeente

aansluiting beveiliging LS-installatie beveiliging lichtmast 1 x 6 A
beveiliging 3 x 25 A = 17 kW

3 x 35 A = 24 kW beveiliging lichtmast naar keuze van gemeente andere LS-installatie
lichtmast 3 x 50 A = 34 kW van gemeente OVL-schakelaar

3 x 63 A = 43 kW beveiliging hulpader naar keuze van gemeente in beheer bij gemeente
3 x 80 A = 55 kW

IGOV studie eigen OVL-kabels
september 2012 PME Adviesbureau B.V.
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Eén van de belangrijkste bezwaren van doorlussen achter een lichtmast, die op de kabel van 
de openbare netbeheerder is aangesloten, is de kans op administratieve en praktische 
onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor de OVL-installaties. Ook voor de kleine 
kabel met slechts een beperkt aantal lichtmasten is de gemeente WION1-plichtig. Grote 
terughoudend met deze manier van doorlussen is geboden, vooral omdat administratieve 
onduidelijkheid al snel kan resulteren in onveiligheid en aansprakelijkheid van de gemeente. 
 
3.3 Variant B. OVL-aansluitingen rechtstreeks op LS-ader 
Variant B komt voor in enkele grote steden en wordt door de netbeheerder gebruikt als hij 
meerdere installaties, dus niet alleen de OVL-installatie, wil kunnen schakelen via dezelfde 
hulpaders. Variant B is minder veilig, omdat er altijd spanning in de lichtmast aanwezig is en 
omdat de zekering van de hoofdaders van de LS-kabel doorgaans 200 A of meer bedraagt en 
de afschakeltijden daardoor vaak onaanvaardbaar lang zijn. Als de kortsluitweerstand naar 
aarde meer dan circa 1 Ω bedraagt, schakelt de spanning zelfs helemaal niet af en blijft de 
mast onder spanning staan. Een tweede nadeel van deze variant is dat meting van het 
stroomverbruik alleen per individuele lichtmast kan plaatsvinden. In variant A kan 
desgewenst meting plaatsvinden per ontsteekpunt, en dus per groep van lichtmasten. 
Er zijn ons situaties gemeld waarin de aarding van de lichtmast door de netbeheerder is 
losgenomen, omdat bij schade het risico bestaat dat ook de 0-ader van de openbare kabel 
onder spanning komt te staan. De gemeente kan in dit soort situaties niet meer de 
verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van de lichtmasten.  
Aangezien artikel 83 van de Elektriciteitswet aan gemeenten en provincies verbiedt om 
aanwijzingen te geven aan de netbeheerder, adviseren wij de gemeenten de netbeheerder te 
proberen te overreden om van de toepassing van variant B af te zien. Een extra argument 
daarbij kan zijn dat NEN 3140 het werken aan masten onder spanning verbiedt. 
 
3.4 Variant C. OVL-kabel en LS-kabel in beheer bij netbeheerder in één sleuf 
Variant C vertoont technisch grote gelijkenis met variant A. Het verschil is dat de LS-kabel 
van de netbeheerder nu geen hulpaders voor de openbare verlichting heeft en dat er een losse 
OVL-kabel samen met de LS-kabel in de gleuf in de grond is gelegd. Een belangrijk 
verschilpunt is dat de afzonderlijke OVL-kabel een eigen nulader heeft, hetgeen ook 
schakelen van de nulader mogelijk maakt.  
N.B. Het schakelen van de nulader is een veiligheidseis van NEN 1010. Tot 1 januari 2012 
hoefde de netbeheerder niet te voldoen aan NEN 1010, maar de gemeente met eigen OVL-
kabels wel. Er was dus sprake van een ongelijk speelveld. Sinds de wijziging van het 
Bouwbesluit per 1 januari 2012 is ook de netbeheerder verplicht de nulader te schakelen en 
kan model A dus niet meer worden toegepast met één collectieve nulader voor alle 
aansluitingen. 
Variant C is een iets duurdere oplossing voor de netbeheerder, maar tevens een iets veiliger 
oplossing, omdat de kans op kortsluiting tussen de LS-kabel en de OVL-aders aanzienlijk 
kleiner is dan in de combikabel van variant A. Variant C wordt in sommige regio’s van het 
land als standaard toegepast, bijvoorbeeld in de provincies Groningen en Drenthe. In variant 
C kan de OVL-kabel een eigen geschakelde nulader bevatten. 
 
3.5 Variant D. De gangbare eigen OVL-kabel 
Variant D is de gangbare variant voor de eigen gemeentelijke OVL-kabel*, een eigen 
meeraderige kabel met een draaddoorsnede van doorgaans 10 mm2 per fase en met een eigen 
nulader. Soms krijgt de OVL-kabel nog een dunne extra ader die permanent onder spanning 

                                                            
1 WION: Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten 
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staat en die wordt gebruikt voor testdoeleinden tijdens het onderhoud. In de schets van figuur 
1 is de gemeentelijke OVL-kabel gecombineerd met de LS-kabel van de netbeheerder in één 
sleuf. De OVL-kabel kan ook in een afzonderlijke eigen sleuf worden gelegd. De graafkosten 
drukken dan geheel op de OVL-kabel. 
*N.B. Deze variant D wordt door de netbeheerders “OVL-installatie” genoemd. De 
Elektriciteitswet noemt alles wat achter de aansluiting van het openbare net is gemonteerd 
“installatie”. Een “installatie” valt per wettelijke definitie buiten de verantwoordelijkheid van 
de netbeheerder. NEN 1010 hanteert een andere definitie van het begrip “installatie”. 
Elektrische installatie (NEN1010: 2.10.01) samenstel van bij elkaar behorend elektrisch 
materieel met onderling op elkaar afgestemde eigenschappen om bepaalde doelen te 
realiseren. 
Om de beeldvorming voor onze lezers eenduidig te houden gebruiken wij alleen de term 
OVL-kabel. 
De eigen OVL-kabel zal in het algemeen worden gecombineerd met het gebruik van eigen 
voedings- en verdeelkasten. 
 
 

4. Enkele modelberekeningen 
 
4.1 De opzet van de modelberekeningen 
In bijlage 1 bij deze notitie is een serie modelberekeningen gemaakt om inzicht te geven in de 
directe-kostenconsequenties van de keuze voor eigen OVL-kabels. Onder de directe kosten 
verstaan wij hier de kosten van de eenmalige investeringen en de periodieke uitgaven van de 
exploitatie van de eigen OVL-kabels in vergelijking tot de overeenkomstige kosten van de 
standaard openbare variant A van figuur 1. Onder de directe kosten verstaan wij hier dus niet 
de kosten van extra personeel dat nodig is om het gemeentelijke management van de eigen 
OVL-kabels te kunnen uitvoeren. De directe kosten geven ook geen beeld van de kosten voor 
verplaatsingen, verwijderingen en andere kleine projecten. Op deze onderwerpen komen wij 
separaat terug in paragraaf 5. 
 
Bij de keuze van de modellen voor de berekeningen hebben wij ons gerealiseerd dat de 
werkelijke kosten van een eigen OVL-kabel van situatie tot situatie aanzienlijk kunnen 
verschillen. Wij hebben er niet naar gestreefd een overzicht te bieden van alle voorkomende 
situaties. Het doel van onze modelberekeningen is in de eerste plaats te laten zien hoe een 
directe-kostenvergelijking kan worden gemaakt van een eigen OVL-kabel met de standaard 
openbare variant A van figuur 1. De directe kosten van de openbare variant zijn geheel 
gebaseerd op de openbare en gereguleerde tarieven van de netbeheerders. De directe kosten 
van de eigen OVL-kabels zijn gedeeltelijk gebaseerd op de werkelijke kosten van de aanleg 
en het onderhoud van de eigen OVL-kabels en gedeeltelijk op de verminderde resterende 
openbare tarieven van de netbeheerder. Het terugverdienen van de investering in de eigen 
OVL-kabel moet dus altijd plaatsvinden door verminderde uitgaven aan de tarieven van de 
netbeheerder. 
We hebben gekozen voor twee verschillende rekenmodellen, beide steeds vergeleken met de 
kosten van de openbare variant A: 

1. Een nieuwbouwlokatie zonder bijzondere omstandigheden waar kan worden gewerkt 
met 100 lichtmasten per voedingskast, niet meer dan 30 lichtmasten per streng en niet 
meer dan 600 m lengte van de OVL-kabel vanaf de voedingskast. De eigen OVL-
kabel is uitgevoerd volgens model D van figuur 1. In de tabellen van bijlage 1 duiden 
we deze aan met Nieuwbouw. 
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2. Een kleine uitbreiding van een bestaande OVL-installatie met maximaal 10 
lichtmasten door middel van doorlussen. De eigen OVL-kabel is uitgevoerd volgens 
model A2 van figuur 2. In de tabellen van bijlage 1 duiden we deze aan met 
Doorlussen. 

 
N.B. 
In deel II van deze rapportage presenteren we nog een derde rekenmodel voor een mogelijke 
nieuwe variant van een eigen LS-kabel met eigen hulpaders voor de OVL en ten minste 
enkele andere gemeentelijke LS-installaties, aangesloten op de eigen LS-kabel. 
 
4.2 De tarieven van de netbeheerders 
In bijlage 2 hebben wij een overzicht gegeven van de voor OVL-installaties belangrijke 
tarieven van de 8 netbeheerders die we in Nederland kennen.  
De belangrijke tarieven van de netbeheerders zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 
 
Netbeheertarieven 
Tarief Ter vergoeding van 
Eenmalige aansluitvergoeding Voor de kosten van aanleg van een nieuwe 

aansluiting 
Periodieke aansluitvergoeding Jaarlijks tarief voor onderhoud en 

instandhouding van de aansluiting 
Capaciteitstarief Jaarlijks tarief voor de vergoeding van de 

transportkosten voor elektriciteit 
Vastrecht transport Jaarlijkse vergoeding voor de kosten van 

administratie en facturering 
Systeemdiensten Jaarlijks tarief voor de kosten van het 

hoogspanningsnet en het systeembeheer van 
TenneT. 

 
Sinds 1 januari 2009 is er geen verbruiksafhankelijk tarief meer voor de kleinverbruik-
aansluitingen. Alle kosten van de netbeheerders voor de kleinverbruikaansluitingen zijn 
omgerekend tot vaste jaarlijkse tarieven. 
 
Bij vergelijking van de tarieven van de netbeheerders van de verschillende regio’s in het land 
blijkt dat er grote verschillen zijn, met name in het belangrijkste tarief voor het terugverdienen 
van de investering in de eigen OVL-kabel, de periodieke aansluitvergoeding van de categorie 
“1 x 6A op geschakeld net”. Het hoogste tarief is € 13,25 van Rendo (regio Zuid-Drenthe – 
Noord-Overijssel), het laagste tarief is € 2,34 van Delta Netwerkbedrijf (regio Zeeland). Ook 
de capaciteitstarieven en de eenmalige aansluitvergoedingen verschillen aanzienlijk, maar niet 
zo sterk als de periodieke aansluitvergoedingen. De verschillen in de regionale tarieven zijn al 
met al zo zeer verschillend dat wij hebben besloten de modelberekeningen te laten zien voor 
alle 8 regio’s van de netbeheerders. Alle geïnteresseerde IGOV-leden kunnen zodoende de 
modelberekeningen voor hun eigen regio bekijken. 
N.B. 
Alle modelberekeningen worden in Excel-format beschikbaar gesteld aan IGOV. Alle leden 
kunnen zodoende zelf spelen met de verschillende tarieven en kostenelementen om zodoende 
het meeste gevoel te krijgen voor de directe-kostenvergelijking in de eigen regio. 
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4.3 De resultaten van de modelberekeningen 
In de onderstaande tabel hebben we voor de regio van Liander de resultaten getoond van de 
twee modelberekeningen, zoals uitgebreider weergegeven in Bijlage 1. Liander zit in de 
middenmoot met zijn tarieven. We beschouwen de resultaten daarom als representatief voor 
een groot gedeelte van het land. 
 
De resultaten van de modelberekeningen voor regio Liander (gebaseerd op tarieven 2012) 

Model Nieuwbouw (100 lichtmasten) 

Directe kosten 
eigen OVL-kabel 
Model D (fig 1) 

Directe kosten 
openbare OVL-

kabel  
Model A (fig 1) 

Investering € 62.161,-- € 39.800,-- 
Jaarlijkse kapitaallasten (annuïteit 4%, 60 jr) € 2.747,63 € 1.759,23 
Jaarlijkse exploitatiekosten € 475,76 € 1.173,00 
 
Model Doorlussen (10 lichtmasten) Model A2 (fig 1) Model A (fig 1) 
Investering € 3.860,-- € 3.980,-- 
Jaarlijkse kapitaallasten (annuïteit 4%, 60 jr) € 170,62 € 175,92 
Jaarlijkse exploitatiekosten € 75,-- € 117,30 
 
 
In deze presentatie sluiten wij aan bij de gangbare wijze van werken in de gemeentelijke 
financiële begroting en verantwoording. We tonen de eenmalige investering en de jaarlijkse 
exploitatiekosten. Voor de rekenkundige vergelijkbaarheid hebben we de investeringen 
bovendien getoond in de vorm van jaarlijkse kapitaallasten, uitgaande van 4% rente en een 
vast bedrag per jaar (annuïteit) uitgestrekt over een periode van 60 jaar.  
N.B. Het BBV2 eist wel dat de investeringen worden geactiveerd op de balans van de 
gemeente, maar het BBV eist niet dat er wordt afgeschreven. 
 
De conclusie uit de modelberekeningen voor de directe kosten is als volgt: 

1. De directe kosten van een eigen OVL-kabel in het model Nieuwbouw zijn voor de 
meeste regio’s van het land iets hoger dan de kosten van de openbare variant. 

2. De directe kosten in het model Doorlussen met maximaal circa 10 lichtmasten per 
streng zijn voor de meeste regio’s van het land iets lager dan de kosten van de openbare 
variant. 

 
De vergelijking van de directe kosten van een eigen OVL-kabel met de kosten van de 
openbare variant biedt slechts een eenzijdig beeld van de argumenten die moeten worden 
afgewogen om tot een verantwoorde beslissing te kunnen komen voor de keuze tussen wel of 
niet werken met eigen OVL-kabels.  
In paragraaf 5 geven we daarom een breder beeld van de elementen die moeten meewegen in 
een verantwoorde beslissing. 
 
 

                                                            
2 BBV: Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies 
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5. De beslissing wel of niet eigen OVL-kabels 
 
5.1 Beslissingsmodel afhankelijk van uitgangspositie 
In de voorgaande paragrafen is aandacht besteed aan de redenen waarom een gemeente 
belangstelling zou kunnen hebben voor eigen OVL-kabels. Echter, we mogen niet vergeten 
dat er ook veel gemeenten zijn die hieraan geen behoefte hebben, of die per wijk of woonkern 
een verschillende keuze maken. 
Bij de uiteindelijke keuze wel of geen eigen OVL-kabels gaat het niet alleen om een afweging 
van de directe kosten voor aanleg en exploitatie van de OVL, maar is ook de uitgangssituatie 
van de gemeente belangrijk en een complex van verschillende beleidskeuzen, waaronder de 
invulling van de eigen installatieverantwoordelijkheid. 
 
Uitgangspositie: 
De uitgangspositie van de gemeente speelt een belangrijke rol bij de beslissing wel of geen 
eigen OVL-kabels. We onderscheiden de volgende categorieën: 
 Categorie 1 Gemeenten die uitsluitend eigen ondergrondse OVL-kabels hebben 
 Categorie 2 Gemeenten met gedeelte openbaar net en gedeelte eigen OVL-kabels 
 Categorie 3 Gemeenten zonder eigen ondergrondse kabels 
 
Het beslissingsmodel (zie figuur 2) bestaat uit vier stappen waarvan de eerste drie meerdere 
malen kunnen worden doorlopen: de eerste drie zijn ambtelijk, financieel en technisch van 
aard, het betreft de stappen “motivaties”, “ambtelijke uitwerking” en “consequenties voor de 
gemeente”. De vierde stap is de bestuurlijke beslissing. 
 

           
 
De gedachte achter die vier stappen is dat het van belang is dat de “consequenties voor de 
gemeente” in een redelijke verhouding moeten staan tot de “motivaties” om over te gaan tot 
eigen gemeentelijke OVL-kabels. 
In de vierde stap, waarin de echte beslissing “wel of geen eigen OVL-kabels” zal worden 
genomen, zullen met name de “motivaties” en de “consequenties voor de gemeente” bepalend 
zijn. De “ambtelijke uitwerking” zal daarin minder zwaar wegen. 

Figuur 2  Beslissingsmodel eigen OVL-kabels 
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De nummering van de zaken die per processtap in de modellen zijn aangegeven komt overeen 
met de hier gehanteerde. 
 
Categorie 1 gemeenten 
Gemeenten van categorie 1 zullen in het algemeen kiezen voor continueren van de eigen 
OVL-kabels, want alle personeel, kennis en voorzieningen zijn al beschikbaar. Alleen als de 
gemeente personeel en taken op termijn zou willen afstoten, is het denkbaar dat voor de 
openbare variant wordt gekozen. 
 
Categorie 2 gemeenten 
Voor de gemeenten van categorie 2 ligt er nog een keuze in bepaalde situaties. De volgende 
situaties zijn te onderscheiden: 
1. Aanleg nieuwe wijk 
2. “Meeliften” met wijkrenovatie of herinrichting wijk 
3. Vervanging van OVL-kabels 
 
Voor deze gemeenten zal de beslissing wel of geen eigen OVL-kabels vooral afhangen van de 
(minder-) kosten en (betere) dienstverlening naar de burger. 
 
Categorie 3 gemeenten 
Bij deze gemeenten zal er een beleidsbeslissing moeten worden genomen door B&W en de 
raad. Er zijn financiële en organisatorische consequenties. Er komen taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden (TBV) bij. Dit heeft gevolgen voor de formatie: meer gekwalificeerd 
personeel. 
 
 
5.2 Motieven van gemeenten bij de keuze wel of geen eigen OVL-kabels 
 
1. De prijs. 
Eigen gemeentelijke OVL-kabels OVL-net openbare netbeheerder 
Prijs wordt bepaald door prijsvorming in 
concurrentie (aanbesteding); 

Vaste tarieven voor standaard-handelingen 

De aannemer moet onderhandelen voor 
meerwerk. 

Het netwerkbedrijf brengt het meerwerk 
gewoon in rekening op basis van de al dan niet 
gereguleerde tarieven 

Vervanging na einde levensduur betekent 
opnieuw aanbesteden. In veel gevallen 
wordt einde levensduur bepaald door 
veranderingen in de configuratie en niet 
door slijtage of ouderdom. 

Vervanging na einde levensduur voor rekening 
van de netbeheerder indien alleen sprake is van 
ouderdom of slijtage. 

Reparaties en omleggingen: prijs wordt 
bepaald door markt 

Vaste, maar doorgaans 2 tot 4 maal zo hoge 
kosten voor omleggingen en reparaties met 
vaste tariefcomponenten 

Voor aan-uitschakelen alle vrijheid in de 
keuze van systemen 

Voor aan-uitschakelen voorlopig TF. Bij 
toekomstige verdwijning TF minder grote 
keuze van systemen 

Goedkoper of duurder? Projectgebonden Goedkoper of duurder? Projectgebonden 
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2. De dienstverlening 
Eigen gemeentelijke OVL-kabels OVL-net openbare netbeheerder 
Storingen oplossen kan direct worden 
aangestuurd door gemeente 

Storingen worden volgens de prioriteitstelling 
en volgorde van het netwerkbedrijf 
afgehandeld. Dit leidt er in het algemeen toe, 
dat het opheffen van de storingen veel langer 
duurt dan bij eigen OVL-kabels. 

Indien aannemer geen goed werk levert, kan 
men wisselen van aannemer 

Men zit vast aan de dienstverlenings-
standaarden van de netbeheerder. Men kan niet 
wisselen van netwerkbedrijf. Men kan wel in 
discussie gaan 

 
3. TF-signaal (TF = toonfrequent) 
Eigen gemeentelijke OVL-kabels OVL-net openbare netbeheerder 
Men is vrij om een eigen aan- 
uitschakelsysteem te installeren 

Men is aangewezen op de kwaliteit en 
beschikbaarheid van het TF-signaal 

Men kan door een eigen installatie onafhan-
kelijk zijn van storingen van het TF-signaal. 

Men heeft last van storingen van het TF-
signaal, alhoewel dit zelden voorkomt. 

De gemeente kan met een eigen 
schakelsysteem schakelen wanneer men wil.

De OVL wordt geschakeld op het moment dat 
bepaald wordt door het netwerkbedrijf 

 
4. Veiligheid 
Eigen gemeentelijke OVL-kabels OVL-net openbare netbeheerder 
Heeft een snelle afschakeltijd en kleine 
afschakelstroom, omdat er geen andere 
aansluitingen op zitten en de zekeringen 
klein kunnen zijn. 

Het OVL-net is gekoppeld aan het normale LS-
net met aansluitingen van derden en zekering 
van 200 A of meer (althans model B fig 1), 
waardoor de afschakeltijd lang en de 
afschakelstroom groot is. 

Men kan een systeem kiezen waarbij 
overdag geen spanning in de masten 
aanwezig is 

Soms kiest de netbeheerder voor een systeem, 
waarbij overdag spanning aanwezig is in de 
masten. 

Voor eigen OVL-kabels is de NEN 1010 
van toepassing, hetgeen consequenties heeft 
voor de aarding van de kabels, voor het 
afschakelen van de spanning en voor de 
vereiste aantallen aders in de kabel. De 
kosten zijn daardoor relatief hoog. 

Voor het openbare net was NEN 1010 tot 1-1-
2012  niet van toepassing. De aarding is vaak 
onvoldoende veilig. De kabels worden in 
massa geproduceerd en zijn daardoor relatief 
goedkoop. 

De installatieverantwoordelijkheid is 
ongedeeld voor het ondergrondse en het 
bovengrondse gedeelte van de OVL en ligt 
eenduidig bij de gemeente 

De installatieverantwoordelijkheid is 
gescheiden voor het ondergrondse en het 
bovengrondse gedeelte van de OVL. De 
gemeentelijke taken voor de veiligheid krijgen 
daardoor dikwijls onvoldoende aandacht 

 
5. Continuïteit 
Eigen gemeentelijke OVL-kabels OVL-net openbare netbeheerder 
Hierbij valt de ondergrondse OVL-infra 
onder gemeentelijk beleid. Dit kan op grond 
van veranderende politieke keuzes in de 
loop der jaren variëren. 

De openbare netbeheerder heeft als hoofdtaak 
de exploitatie van het ondergrondse net en de 
aansluitingen. 

De liggingsgegevens en revisietekeningen De liggingsgegevens en revisietekeningen 
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Eigen gemeentelijke OVL-kabels OVL-net openbare netbeheerder 
dienen door de gemeente te worden 
bijgehouden volgens de eisen van de Wet 
Informatievoorziening Ondergrondse Netten 
(WION) 

dienen door de netbeheerder te worden 
bijgehouden volgens de eisen van de WION 

 
NB Ten aanzien van de motivaties “dienstverlening” en “TF-signaal” kan het volgende 
worden opgemerkt. Uiteraard is het mogelijk om met de netbeheerder in discussie te gaan 
over de termijn waarbinnen de storing dient te worden opgelost. Dit levert meestal weinig op, 
niet uit onwil, hoewel die wel eens vermoed wordt. Dit komt vooral, omdat de netbeheerder 
niet altijd alle aansluitingen wil, kan of mag loskoppelen, waardoor het storingzoeken langer 
duurt dan bij eigen gemeentelijke OVL-kabels, waar geen andere aansluitingen op zitten. De 
netbeheerder heeft de verplichting de aangeslotenen te informeren als er werkzaamheden aan 
het OVL-net plaatsvinden. 
 
Ten aanzien van de motivatie “veiligheid” kan de netbeheerder ook vaak niet beter: er zitten 
nu eenmaal meer aansluitingen op het net. Ook zijn de meeste openbare netten aangelegd vóór 
1-1-2012 toen de NEN 1010 nog niet van toepassing was voor de netbeheerder. 
 
5.3 Uitwerking van beslissingsstappen 
 
1. Tracé vastleggen 
Eigen gemeentelijke OVL-kabels OVL-net openbare netbeheerder 
Overleg met andere afdelingen van de 
gemeente en met de netbeheerder is nodig.  

De netbeheerder neemt doorgaans contact op 
met de relevante gemeentelijke afdeling 

De gemeente hoeft geen rekening te houden 
met andere aansluitingen en kan daardoor 
soms met minder kasten uit. 

De netbeheerder dient naast de OVL-
aansluitingen ook rekening te houden met 
andere aansluitingen. 

De gemeente heeft vaak niet zo makkelijk 
de beschikking over de liggingsgegevens 
van de elektrische ondergrondse infra en 
transformatiehuisjes. 

Alleen de netbeheerder beschikt over de 
liggingsgegevens van de ondergrondse infra en 
transformatiehuisjes 

De gemeente kan het kwaliteitsniveau 
bepalen van de materialen en van de 
veiligheid. 

De netbeheerder bepaalt zelf de technische 
specificaties op grond van eigen standaarden 
en normen. 

De gemeente kan de uitvoeringstermijn 
vaststellen. 

De gemeente kan de gewenste 
uitvoeringstermijn aangeven, maar de 
netbeheerder bepaalt. 

De gemeente moet een gedetailleerd 
netontwerp maken. Op basis hiervan kan 
een aannemer een prijs bepalen. 

De netbeheerder maakt doorgaans het 
netontwerp en een inschatting van de prijs op 
basis van gereguleerde tarieven. 

 
2. Combinatiemogelijkheden met andere werkzaamheden (wijkrenovatie) 
Eigen gemeentelijke OVL-kabels OVL-net openbare netbeheerder 
De gemeente kan bij grootschalige 
ondergrondse wijkrenovatie (straatwerk, 
riool- en hemelwaterafvoer) de aannemers 
dwingen om gelijktijdig en met onderlinge 
afstemming te werken 

De netbeheerder heeft een eigen planning met 
eigen prioriteiten. De uiteenlopende 
planningen van gemeente en netbeheerder 
geven doorgaans aanleiding tot vertraging en 
kostenverhoging. 

Door combinatie met andere gemeentelijke De tarieven van de netbeheerder voor nieuwe 
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Eigen gemeentelijke OVL-kabels OVL-net openbare netbeheerder 
graafwerkzaamheden is veel geld te 
besparen 

aanleg zijn vast en gereguleerd. De tarieven 
voor verplaatsingen en kleine projecten zijn 
doorgaans ook vast en vaak twee tot vier keer 
zo hoog als bij een particuliere aannemer die 
onder concurrentie moet aanbieden. 

Het netontwerp kan geïncorporeerd worden 
in het integrale ontwerp, waardoor de OVL-
kabels en –kasten geoptimaliseerd kunnen 
worden. 

De netbeheerder heeft zijn eigen tekeningen en 
bepaalt zijn eigen prioriteiten. 

De investering in een OVL-project kan door 
synergie met andere gemeentelijke werken 
voordeliger uitvallen voor het OVL-budget, 
omdat bepaalde kosten (graafkosten en 
straatwerk) gedeeld kunnen worden. 

De kosten van de netbeheerder voor OVL 
vallen meestal geheel ten laste van het OVL-
budget. 

 
3. Directiebegroting aannemer en raming netwerkbedrijf 
Eigen gemeentelijke OVL-kabels OVL-net openbare netbeheerder 
Er zal – intern of extern – een 
directiebegroting moeten worden gemaakt, 
zowel voor het budget als om de 
aanbestedingsvorm te bepalen.  

De netbeheerder maakt een kostenbegroting op 
grond van vaste tarieven en eigen kennis van 
de situatie. 

Zie Bijlage I Modelberekeningen.  
 
 
5.4 Consequenties voor gemeenten  
Om de zaak niet te complex te maken beperken wij ons tot die gemeenten van categorie 3 die 
nog helemaal geen eigen ondergrondse elektriciteitskabels hebben. 
 
1. Organisatie van de gemeente: 

a. Taken 
b. Verantwoordelijkheden 
c. Bevoegdheden 

 
Eigen gemeentelijke OVL-kabels OVL-net openbare netbeheerder 
Taken: Directievoering en aanleg, beheer, 
onderhoud en exploitatie, WION-taken 
(revisietekeningen, meldingen), verhelpen 
van storingen. Bijhouden van alle 
liggingsgegevens. 

Taken van de gemeente: melden van storingen 
en gevaarlijke situaties aan de netbeheerder 

Bevoegdheden: toegang tot installatie, 
modificaties, storingen zoeken en verhelpen 

De gemeente heeft geen bevoegdheid om aan 
het net te werken, behalve als er een 
overeenkomst is gesloten in verband 
toepassing E-wet art. 16c. 

Verantwoordelijkheid: ongedeelde 
installatieverantwoordelijkheid voor OVL-
kabels en bovengrondse installaties; geen 
discussie over wie het moet oplossen 

De gemeente heeft alleen 
installatieverantwoordelijkheid voor de 
bovengrondse installaties, maar niet voor het 
elektriciteitsnet. Soms leidt de scheiding tot 
onduidelijke situaties, of tot dubbel werk. 
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2. Kosten 
Eigen gemeentelijke OVL-kabels OVL-net openbare netbeheerder 
Organisatie aangepast aan extra taken, 
nieuwe TBV. Instructies en procedures, 
certificeringen 

Geen gemeentelijke extra taken voorzien. 

Alle kosten (personeel, materiaal en externe 
werkzaamheden) die gemaakt worden voor 
directievoering en aanleg, beheer, 
onderhoud en exploitatie, WION taken 
(revisietekeningen, meldingen), verhelpen 
van storingen zijn rechtstreeks voor de 
gemeente. Alle werkzaamheden kunnen 
worden uit- of aanbesteed. 

Voor de meeste handelingen bij nieuwbouw 
zijn vaste gereguleerde tarieven. Voor 
verplaatsingen, afsluitingen, kleine projecten 
en bijzondere werkzaamheden zijn de tarieven 
niet gereguleerd en worden dikwijls twee tot 
vier maal zo hoge kosten in rekening gebracht 
als bij aannemers die onder concurrentie 
moeten aanbieden. De werkzaamheden zijn 
bovendien moeilijk te plannen vanwege de 
eigen prioriteiten van de netbeheerder 

Alle kosten (personeel, materiaal en externe 
werkzaamheden) die te maken hebben met 
vervangen vanwege levensduur zijn voor de 
gemeente 

Kosten van vervangen kabels en leidingen ten 
gevolge van slijtage en veroudering worden 
gedragen door de netbeheerder 

Alle kosten om de kennis van medewerkers 
op peil te houden voor de 
installatieverantwoordelijkheid, goed 
opdrachtgeverschap of eigen 
werkzaamheden moeten door de gemeente 
worden gedragen. 

Gemeenten hebben geen kennis nodig, anders 
dan voor het controleren van de facturen. 

Duurzaam inkopen kan extra kosten met 
zich meebrengen. 

 

 
3. Personeel, kwaliteit, fte’s 
Eigen gemeentelijke OVL-kabels OVL-net openbare netbeheerder 
Vergroting van aantal fte’s vanwege extra 
taken 

Contactpersoon bij gemeente is voldoende 

Personeel voor taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
die te maken hebben met 
installatieverantwoordelijkheid, etc. 
Minimaal 1½ medewerker op HBO-niveau 
vanwege installatieverantwoordelijkheid 

Ook als de netbeheerder verantwoordelijk is 
voor het ondergrondse net, blijft de gemeente 
installatieverantwoordelijk voor de 
bovengrondse installaties. In veel gemeenten is 
deze taak niet goed ingevuld. 

Procedures en instructies nodig voor 
personeel 

 

Procedures voor bedrijf dat 
verantwoordelijk is voor beheer en 
onderhoud bovengrondse OVL 

 

Meer specifieke kennis nodig voor 
installatieverantwoordelijkheid. 

 

Samenwerkingsverband met aangrenzende 
gemeenten kan zinvol zijn voor 
gezamenlijke opbouw van kennis en delen 
van de kosten 
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4. Dienstverlening 
Eigen gemeentelijke OVL-kabels OVL-net openbare netbeheerder 
De dienstverlening van de gemeente gaat nu 
ook over het opnemen en opvolgen van 
klachten over de ondergrondse OVL-infra 
inclusief de OVL-kasten. 

 

Delen van liggingsgegevens met externe 
partijen 

 

Tijdig zorgen voor het oplossen van alle 
storingen aan de ondergrondse OVL-kabels 

 

Communicatie over afschakelen vanwege 
storingzoeken 

 

Dienstverlening conform beleid gemeente Dienstverlening conform beleid netbeheerder 
 
5. Zelf doen of uitbesteden 
Eigen gemeentelijke OVL-kabels OVL-net openbare netbeheerder 
Er moet beleid worden gemaakt over wat de 
gemeente absoluut in eigen hand moet 
houden en wat uitbesteed kan worden 

 

De extra TBV moeten worden ingepast in 
het beleid van de afdeling. 

 

 
6. Aanbesteden 
Eigen gemeentelijke OVL-kabels OVL-net openbare netbeheerder 
Aanbestedingsplicht. Afgenomen dienst, geen aanbesteding 
Aanbesteden conform beleid gemeente 
(bijv. Duurzaam inkopen). 

 

 
 
5.5 Afweging motivatie versus consequenties voor gemeente 
Voor de finale beslissing wel of geen eigen OVL-kabels is de afweging “Motivatie eigen 
ondergronds OVL-kabels” versus “Consequenties voor gemeenten” van groot belang. In 
praktijk zal dit doorgaans neerkomen op de afweging “Inspanningen van de gemeente, zowel 
financieel als personeel” versus de “vergroting van de dienstverlening aan de burger”. 
 
De ideale situatie is natuurlijk dat de eigen OVL-kabels niet alleen leiden tot verbeterde 
dienstverlening voor de burgers, maar ook tot verlaging van de kosten voor de gemeente, 
waarbij de extra personele kosten ten gevolge van de “installatieverantwoordelijkheid” zijn 
meegerekend. Onze eerste indruk is dat dit voor categorie 3 gemeenten (gemeenten zonder 
eigen ondergrondse kabels) tot nu toe zelden het geval is. 
Het kostenbeeld kantelt pas in het voordeel van de eigen OVL-kabels als er veel afsluitingen, 
verplaatsingen en kleine projecten moeten worden uitgevoerd. 
 
5.6 Hoe kan een gemeente snel ervaring opdoen met eigen OVL-kabels? 
Hiervoor zijn de volgende scenario’s denkbaar: 
 De gemeente koopt het OVL-net van de netbeheerder. In de jaren ‘80 is dit veelvuldig 

gebeurd in de gemeenten in Noord-Holland boven het IJ. Op dit moment hebben wij geen 
indicaties dat dit weer aan de orde is. 

 Fusie met een gemeente die een eigen OVL-kabels heeft. Dit lijkt een scenario dat vele 
gemeenten te wachten staat, vanwege de (politieke) wens tot grotere gemeenten.   
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N.B. Door ambtelijke samenwerking van een gemeente zonder eigen OVL-kabels met de 
gemeentelijke OVL-afdeling van een (buur)gemeente met eigen OVL-kabels kan een 
gemeente voorsorteren op eigen OVL-kabels en ervaring opdoen. 

  
5.7 Overwegingen tot besluit 
De beslissing om eigen ondergrondse OVL-kabels aan te leggen in gemeenten die nog 
helemaal geen eigen ondergrondse kabels hebben zal uiteindelijk door het gemeentebestuur 
moeten worden genomen en is complex van aard.  
De volgende punten zullen dan zeker een plaats krijgen in de besluitvorming: 
1. Wat is de huidige positie van de gemeente ten aanzien van de ondergrondse 

elektriciteitsinfra? In de toekomst wil men wellicht eigen LS-kabels voor oplaadpunten 
voor elektrische fietsen, scooters en elektrische auto’s. Zie ook deel II van deze 
rapportage. Ligt er een herindeling of fusie met een buurgemeente in het verschiet? Zijn er 
veel klachten over de service van de plaatselijke netbeheerder? Hoe staat men tegenover 
OVL in het algemeen? Sociale en verkeersveiligheid versus – onnatuurlijke – lichthinder 
’s-nachts? Wil men de ondergrondse infra zelf in eigendom behouden of juist afstoten? 

2. Wat is het huidige beleid: geen nieuwe gemeentelijke taken, behalve als het strikt 
noodzakelijk is? 

3. Personeel en middelen. Mag de formatie met 1½ medewerker groeien? Betalen we liever 
vaste tarieven aan de netbeheerder en hoge kosten voor bijkomende werkzaamheden? 

4. Raad en B&W. Hoe staan we erin? Open voor de toekomst? Of juist defensief vanwege de 
diverse crises. Wie vertrouwt men meer: de gemeente of de netbeheerder? 

 
Voor een gemeente die nog niet beschikt over eigen OVL-kabels en die overweegt hoe de 
dienstverlening aan de burgers op het gebied van de OVL kan worden verbeterd zijn er 
principieel twee keuzerichtingen: 

1. Verbetering van de relatie met de netbeheerder en verbetering van de procedures en 
afspraken over termijnen en kosten en over praktische oplossingen voor eenvoudige 
werkzaamheden. De netbeheerder neemt de gemeente veel taken uit handen. 

2. Aanleg van eigen OVL-kabels met aanvaarding van alle consequenties van dien voor 
eigen investeringen en uitbreiding van personeel, kennis en verantwoordelijkheden. 

 
In deel II van deze rapportage gaan we nader in op de haalbaarheid en consequenties van een 
mogelijke derde richting voor betere OVL-dienstverlening en grotere veiligheid in de 
openbare ruimte door de gemeente gebruik te laten maken van eigen ongeschakelde LS-
kabels voor de aansluiting van zoveel mogelijk eigen kleine elektrische installaties, waaronder 
tevens de openbare verlichting. 
Wij zijn ons daarbij bewust van de complicaties voor de organisatie van de gemeentelijke 
diensten die de taken en verantwoordelijkheden voor al deze installaties tot nu toe doorgaans 
onderbrengen bij verschillende afdelingen met specifieke kennis. De 
installatieverantwoordelijkheid voor de verschillende installaties blijft daarbij echter een 
bonte lappendeken. 
Met name de integratie van de installatieverantwoordelijkheid voor al deze installaties en de 
lagere exploitatiekosten van gemeentelijke ongeschakelde LS-kabels maken dat we nadere 
bestudering van deze optie toch van harte aanbevelen. 
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Deel II Gemeentelijke eigen LS-kabels 
 
 

1. Gemeentelijke eigen LS-kabels 
 

1.1 Vele kleine elektrische installaties in de openbare ruimte 
Een geheel andere benadering van de eigen OVL-kabels komt tot stand als niet wordt 
uitgegaan van alleen de openbare verlichting, maar als wordt gekeken naar alle elektrische 
installaties in de openbare ruimte waarvoor de gemeente de installatieverantwoordelijkheid 
draagt en waarvoor eigen ongeschakelde LS-kabels zinvol zouden kunnen zijn. Zie figuur 3. 
 
In paragraaf 2 hebben we het belang besproken van de installatieverantwoordelijkheid voor de 
veiligheid van deze installaties. In deze paragraaf willen wij dit belang nogmaals 
onderstrepen, omdat er sprake is van een sterke toename van allerlei soorten van elektrische 
installaties in de openbare ruimte en omdat er dus ook sprake is van een toenemende 
noodzaak voor de gemeente om kennis op dit gebied in eigen huis te halen of in te huren. 
 
Om een indruk te geven van de installaties waarover wij het hebben geven wij een niet 
uitputtende opsomming van een aantal van deze elektrische installaties: 
 
Parkeermeters, slagbomen, pollerinstallaties, parkeerroute informatiesystemen (PRIS), 
reclameborden, reclamezuilen, stadsplattegronden, Mupi’s, ANWB-borden, digitale reizigers 
informatiesystemen (DRIS), stadsklokken, kleine rioolgemalen, drukrioolgemalen, 
riooloverstortmetingen, marktkasten, verkeersregelinstallaties (VRI), civiele kunstwerken, 
onderdoorgangen, tunnelverlichting, verkeerscamera’s, beveiligingscamera’s, ondergrondse 
afvalcontainers, gladheidsbestrijding, snuffelpalen, geluidsmetingen, verkeerstellers, 
grondwaterpeilmetingen, beregeningsinstallaties, evenementenborden, tijdelijke 
(feest)verlichtingen, JOP’s, HUB’s en BIP’s, gemeentelijke loodsen en opslagplaatsen, e.d. en 
bovendien kleine eigen opwekinstallaties, zoals zonnepanelen en windturbines met kleine 
vermogens (< 50 kW) en oplaadpalen voor elektrische scooters en fietsen. Walkasten voor de 
scheepvaart en oplaadpalen voor elektrische auto’s komen minder in aanmerking omdat deze 
bedoeld zijn voor grotere vermogens en stroomsterktes, maar situatie-afhankelijk kunnen ook 
die installaties worden betrokken in het eigen-kabelontwerp van de gemeenten. Het aantal 
elektrische toepassingen in de openbare ruimte neemt de laatste jaren sterk toe en zal alleen 
nog maar verder toenemen. 
 
Bij combinatie van stroomopwekking en stroomafname kunnen we spreken van een 
gemeentelijk smart grid, met één aansluiting op het openbare net en één (slimme) meter die de 
stroom in twee richtingen kan registreren. Wij verwachten dat het belang hiervan in de 
toekomst ook zal toenemen. 
 
1.2 Geïntegreerde installatieverantwoordelijkheid 
De benadering van de geïntegreerde installatieverantwoordelijkheid van de gemeente voor 
alle elektrische installaties in de openbare ruimte leidt tot ontwerp en aanleg van eigen LS-
kabels op alle locaties waar sprake is van meerdere gemeentelijke LS-installaties. De OVL 
kan ook tot deze installaties worden gerekend. 
Belangrijke voordelen van de ongeschakelde eigen LS-kabels ten opzichte van de openbare 
combikabels: 

- Grotere veiligheid van de installaties 
- Grotere OVL-service aan de burgers 



Figuur 3  De OVL-kabel als onderdeel van een gemeentelijke LS-installatie 
en een doorlusvariant

overdrachtspunt LS-kabel met hulpaders in beheer bij gemeente
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lichtmast OVL-schakelaar

andere LS-installatie beveiliging hulpader naar keuze van gemeente in beheer bij gemeente
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- Lagere kosten voor de exploitatie en instandhouding van de gezamenlijke installaties 
- Meer keuzemogelijkheden voor het aan- en uitschakelen 
- Betere planbaarheid en uitvoerbaarheid van onderhoud en storingzoeken. 
- Betere planbaarheid en goedkopere uitvoering van kleine projecten 
- Zekere indeling als kleinverbruiker op grond van artikel 1 lid 2 en dus recht op 

goedkope meting met slimme meter 
Belangrijke neveneffecten, die we niet zonder meer als nadelen willen kenmerken: 

- Noodzaak tot geïntegreerde planning en coördinatie van onderhoudswerkzaamheden 
van meerdere gemeentelijke afdelingen; 

- Hogere investeringen in de aanleg van eigen LS-kabels; 
- Mogelijk voorlopig relatief dure niet-standaard kabels, omdat deze (nog) niet massaal 

worden geproduceerd en afgenomen; 
- Onderbemetering is noodzakelijk als de OVLen de andere aangesloten installaties 

afzonderlijk moeten kunnen worden gemonitord en afgerekend. Ondermeters zijn aan 
te bevelen om het verbruik te kunnen meten, om illegale aftakkingen te kunnen 
opsporen en om berekeningen te kunnen controleren. 

De kostenvoordelen van de eigen LS-kabel zijn groter naar mate er meer gemeentelijke LS-
installaties kunnen worden aangesloten, die anders een eigen LS-aansluiting op het openbare 
net zouden moeten hebben. Immers, de tarieven van de netbeheerders voor de gewone LS-
aansluitingen zijn aanzienlijk hoger dan de tarieven voor de OVL-aansluitingen op het 
geschakelde net met 6A zekering. Zie de tarieven van de netbeheerders in Bijlage 2 en de 
rekenvoorbeelden in Bijlage 3, Model Nieuwbouw LS. 
 
Op de eigen LS-kabel mogen alleen eigen LS-installaties van de gemeente worden 
aangesloten.  
Bij aansluiting van LS-installaties van derden is er sprake van een “particulier net” van de 
gemeente. Het wettelijk criterium voor het onderscheid tussen een “net” en een “installatie” is 
de aansluiting van meerdere rechtspersonen. Voor een “particulier net” moet op grond van de 
Elektriciteitswet 1998, artikel 15 lid 2 ontheffing worden gevraagd van de verplichting een 
openbare netbeheerder aan te wijzen voor het beheer van het “net”. Deze mogelijkheid gaat 
gepaard met allerlei beperkende voorschriften, en laten we daarom hier buiten beschouwing.  
Voor het storingzoeken in deze eigen LS-kabel is het wenselijk dat de zekeringen van alle 
aangesloten installaties tijdens normale onderhoudsuren eenvoudig kunnen worden 
losgenomen door de eigen onderhoudsmonteurs. Dat betekent dat we niet moeten denken aan 
gemeentelijke gebouwen, maar wel aan gemeentelijke aansluitingen van installaties zoals 
boven genoemd. Immers, het voordeel van grotere service voor OVL aan de burgers zou 
gedeeltelijk te niet worden gedaan als het niet mogelijk is om snel storingen op te sporen en te 
verhelpen. 
 
1.3 Doorlussen achter een gewone LS-aansluiting 
In variant E2 van figuur 3 hebben we een schets weergegeven van een manier van doorlussen 
achter een gewone LS-installatie van de gemeente, die met 3 x 25 A, of een zwaardere 
zekering, op het openbare net is aangesloten. Achter de eerste hoofdzekering kan een 
geschakelde OVL-kabel worden aangesloten met een TF-schakelrelais vlak achter de 
aansluiting van de LS-installatie, maar ook kan een nieuwe LS-kabel met hulpaders achter 
deze zekering worden aangesloten en kunnen zowel andere LS-installaties worden 
aangesloten als lichtmasten via de hulpaders. In de schets van figuur 3 is alleen de laatste 
variant met doorgeluste LS-kabel met hulpaders weergegeven. Aan een doorgeluste LS-
aansluiting met een 3 x 25 A zekering kunnen gemakkelijk 100 lichtmasten worden 
aangesloten.  
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Bij toepassen van doorlussen achter de zekering van een gemeentelijke LS-installatie dient 
aandacht te worden besteed aan eventueel extra risico op uitval van de OVL in geval van 
storing in de LS-installatie. 
Dezelfde voorwaarden en beperkingen als bij variant E van figuur 3 zijn van toepassing. 
 
Het gecombineerde gebruik van een eigen LS-kabel voor OVL en andere LS-installaties door 
een gemeente – via een eigen aansluiting op het openbare net, of een doorgeluste aansluiting – 
is economisch zodanig interessant bij meer dan 5 à 10 aangesloten LS-installaties, dat het 
aanbeveling verdient nadere studie te maken van de aanleg van geïntegreerde gemeentelijke 
LS-kabels. De gedachten gaan hierbij ook uit naar de nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van gemeentelijke aansluitingen voor het opladen van elektrische fietsen en scooters en van 
eigen opwekinstallaties met zonnepanelen en kleine windmolens. 
In de buitengebieden met weinig of geen andere gemeentelijke LS-installaties, moet 
maatwerk worden geleverd. 
 
 
Model Nieuwbouw-LS  
(100 lichtmasten en 10 LS-aansluitingen) 

Model E (fig 3) Model A (fig 1) 

Investering € 90.949,-- € 46.410,-- 
Jaarlijkse kapitaallasten (annuïteit 4%, 60 jr) € 4.020,11 € 2.051,41 
Jaarlijkse exploitatiekosten € 475,76 € 2.930,60 
 
 
In de bovenstaande tabel worden de rekenresultaten getoond van een voorbeeldproject met 10 
LS-aansluitingen buiten de OVL-aansluitingen in het Liander-gebied. In Bijlage 3 worden 
ook rekenvoorbeelden getoond voor de regio’s van de andere netbeheerders. 
 
De directe kosten van het model Nieuwbouw-LS zijn door het gehele land lager dan de 
openbare variant, mits er voldoende andere LS-installaties dan lichtmasten op de LS-kabel 
kunnen worden aangesloten. Het voordeel wordt groter naarmate er meer andere LS-
installaties kunnen worden aangesloten. Voorwaarde is wel dat er een LS-kabel kan worden 
gebruikt met beperkte meerkosten ten opzichte van de meest gangbare OVL-kabel. We 
hebben het verschil van de openbare LS-kabel en de openbare OVL-kabel als maatstaf 
genomen voor de meerkosten van de eigen LS-kabel. 
 
1.4 Meer keuzevrijheid van schakelsystemen 
Een voordeel van de eigen ongeschakelde LS-kabel dat we hier nog even apart willen 
belichten is de grotere vrijheid van systeemkeuze voor het aan- en uitschakelen op de 
tijdstippen die de gemeente wenst. De grotere vrijheid van de ongeschakelde kabel ten 
opzichte van de geschakelde houdt in dat gekozen kan worden voor de conventionele TF-
relais en het openbare schakelsysteem, maar ook voor andere zelf gekozen systemen. De 
vrijheid houdt ook in dat gemakkelijker kan worden gekozen voor statisch of dynamisch 
dimmen. De aansluitingen hoeven niet te worden aangemerkt als grootverbruikers in de zin 
van E-wet artikel 1 lid 2, zoals de netbeheerders graag willen. De aansluiting is per definitie 
een kleinverbruikaansluiting en de gemeente bepaalt zelf hoeveel ondermeters worden 
gebruikt. 



Bijlage 1 
Kosten eigen OVL-kabel versus OVL-kabel netbeheerder 

op nieuwbouwlokatie Liander en Westland Infra

Nieuwbouw Enkele kostenposten voor aanleg en onderhoud eigen OVL‐kabels
100 st lichtpunten op nieuwbouwlocatie € 1.000,00 Netontwerp 4% rente
25 m onderlinge afstand € 5.000,00 Leveren + plaatsen voedingspun 60 aflossingstermijn in jr
2 m extra sleuf per lichtmast € 6,00 per m kabelsleuf openen en dich € 0,75 schade per lm/jr
4 m aansluitkabel (3 x 2,5 mm2) € 11,00 per m OVL‐Kabel (4 x 10 mm2) € 0,75 storingsdienst per lm/jr
1 voedingskast  € 4,00 per m aansluitkabel (3 x 2,5 mm € 1 adm. Beheer WION per lm/jr
30 lichtmasten per groep; max kabellengte 600 m € 20,00 graven en aanvullen werkgat € 250 inspectie NEN 3140/5 jr

€ 40,00 Aanbrengen aftakmof en aansl.
€ 42,00 Aansluitbordje in lm

Liander Westland Infra

Eenmalige kosten

aantal 
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OVL‐
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net
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eigen OVL‐
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net
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netbeheerd
er  Eenmalige kosten
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aantal 
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aar 
net

tarief 
eigen OVL‐

kabel

tarief 
openbaar 

net
kosten eigen 

OVL‐kabel

kosten 
kabel 

netbeheerd
er 

Netontwerp 1 0 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 Netontwerp 1 0 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00
leveren + plaatsen voedingspunt 1 0 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 leveren + plaatsen voedingspunt 1 0 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00
kabelsleuf openen en dichten 2700 0 € 6,00 € 16.200,00 € 0,00 kabelsleuf openen en dichten 2700 0 € 6,00 € 16.200,00 € 0,00
OVL‐kabel (3 x 10 mm2) 2500 0 € 11,00 € 27.500,00 € 0,00 kabel 2500 0 € 11,00 € 27.500,00 € 0,00
OVL‐aansluitkabel (3 x 2,5 mm2) 400 0 € 4,00 € 1.600,00 € 0,00 OVL‐aansluitkabel (3 x 2,5 mm2) 400 0 € 4,00 € 1.600,00 € 0,00
werkgat, aftakmof en OVL‐aansl. 100 0 € 60,00 € 6.000,00 € 0,00 werkgat, aftakmof en OVL‐aansl. 100 0 € 60,00 € 6.000,00 € 0,00
aansluitbordje lm 100 0 € 42,00 € 4.200,00 € 0,00 aansluitbordje lm 100 0 € 42,00 € 4.200,00 € 0,00
netaansluiting voedingspunt 1 100 € 661,00 € 398,00 € 661,00 € 39.800,00 netaansluiting voedingspunt 1 100 € 848,55 € 445,79 € 848,55 € 44.579,00

Totaal eenmalige kosten € 62.161,00 € 39.800,00 Totaal eenmalige kosten € 62.348,55 € 44.579,00

Periodieke kosten Periodieke kosten

1
periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 0,00 € 250,00 € 50,00 1

periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 € 250,00 € 50,00

2 schade/molest per jaar 100 0 € 0,75 € 75,00 2 schade/molest per jaar 100 € 0,75 € 75,00
3 storingsdienst 100 0 € 0,75 € 75,00 3 storingsdienst 100 € 0,75 € 75,00
4 admin beheer en WION 100 0 € 1,00 € 100,00 4 admin beheer en WION 100 € 1,00 € 100,00
5 Periodieke aansluitvergoeding 1 100 € 19,20 € 9,24 € 19,20 € 924,00 5 Periodieke aansluitvergoeding 1 100 € 16,90 € 3,15 € 16,90 € 315,00
6 Capaciteitstarief 1 100 € 134,40 € 1,68 € 134,40 € 168,00 6 Capaciteitstarief 1 100 € 185,80 € 2,32 € 185,80 € 232,00
7 Systeemdiensten 1 100 € 4,16 € 0,27 € 4,16 € 27,00 7 Systeemdiensten 1 100 € 4,16 € 0,27 € 4,16 € 27,00
8 Vastrecht transport 1 100 € 18,00 € 0,54 € 18,00 € 54,00 8 Vastrecht transport 1 100 € 18,00 € 0,54 € 18,00 € 54,00
9 9
Jaarlijkse exploitatiekosten € 475,76 € 1.173,00 Jaarlijkse exploitatiekosten € 524,86 € 628,00

10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 2.747,63 € 1.759,23 10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 2.755,92 € 1.970,47

tarieven netbeheerder

januari 2013 PME Adviesbureau B.V.



Bijlage 1
Kosten eigen OVL-kabel versus OVL-kabel netbeheerder 

op nieuwbouwlokatie Delta Netwerkbedrijf en Rendo

Nieuwbouw Enkele kostenposten voor aanleg en onderhoud eigen OVL‐kabels
100 st lichtpunten op nieuwbouwlocatie € 1.000,00 Netontwerp 4% rente
25 m onderlinge afstand € 5.000,00 Leveren + plaatsen voedingspun 60 aflossingstermijn in jr
2 m extra sleuf per lichtmast € 6,00 per m kabelsleuf openen en dich € 0,75 schade per lm/jr
4 m aansluitkabel (3 x 2,5 mm2) € 11,00 per m OVL‐Kabel (4 x 10 mm2) € 0,75 storingsdienst per lm/jr
1 voedingskast  € 4,00 per m aansluitkabel (3 x 2,5 mm € 1 adm. Beheer WION per lm/jr
30 lichtmasten per groep; max kabellengte 600 m € 20,00 graven en aanvullen werkgat € 250 inspectie NEN 3140/5 jr

€ 40,00 Aanbrengen aftakmof en aansl.
€ 42,00 Aansluitbordje in lm

Delta Netwerkbedrijf Rendo

Eenmalige kosten
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net
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aar 
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tarief 
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tarief 
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net
kosten eigen 

OVL‐kabel
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kabel 

netbeheerd
er 

Netontwerp 1 0 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 Netontwerp 1 0 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00
leveren + plaatsen voedingspunt 1 0 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 leveren + plaatsen voedingspunt 1 0 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00
kabelsleuf openen en dichten 2700 0 € 6,00 € 16.200,00 € 0,00 kabelsleuf openen en dichten 2700 0 € 6,00 € 16.200,00 € 0,00
OVL‐kabel (3 x 10 mm2) 2500 0 € 11,00 € 27.500,00 € 0,00 kabel 2500 0 € 11,00 € 27.500,00 € 0,00
OVL‐aansluitkabel (3 x 2,5 mm2) 400 0 € 4,00 € 1.600,00 € 0,00 OVL‐aansluitkabel (3 x 2,5 mm2) 400 0 € 4,00 € 1.600,00 € 0,00
werkgat, aftakmof en OVL‐aansl. 100 0 € 60,00 € 6.000,00 € 0,00 werkgat, aftakmof en OVL‐aansl. 100 0 € 60,00 € 6.000,00 € 0,00
aansluitbordje lm 100 0 € 42,00 € 4.200,00 € 0,00 aansluitbordje lm 100 0 € 42,00 € 4.200,00 € 0,00
netaansluiting voedingspunt 1 100 € 648,94 € 341,82 € 648,94 € 34.182,00 netaansluiting voedingspunt 1 100 € 738,00 € 436,00 € 738,00 € 43.600,00

Totaal eenmalige kosten € 62.148,94 € 34.182,00 Totaal eenmalige kosten € 62.238,00 € 43.600,00

Periodieke kosten Periodieke kosten

1
periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 0,00 € 250,00 € 50,00 1

periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 € 250,00 € 50,00

2 schade/molest per jaar 100 0 € 0,75 € 75,00 2 schade/molest per jaar 100 € 0,75 € 75,00
3 storingsdienst 100 0 € 0,75 € 75,00 3 storingsdienst 100 € 0,75 € 75,00
4 admin beheer en WION 100 0 € 1,00 € 100,00 4 admin beheer en WION 100 € 1,00 € 100,00
5 Periodieke aansluitvergoeding 1 100 € 23,04 € 2,34 € 23,04 € 234,00 5 Periodieke aansluitvergoeding 1 100 € 26,75 € 13,25 € 26,75 € 1.325,00
6 Capaciteitstarief 1 100 € 147,60 € 1,85 € 147,60 € 185,00 6 Capaciteitstarief 1 100 € 141,40 € 1,77 € 141,40 € 177,00
7 Systeemdiensten 1 100 € 4,16 € 0,27 € 4,16 € 27,00 7 Systeemdiensten 1 100 € 4,16 € 0,27 € 4,16 € 27,00
8 Vastrecht transport 1 100 € 18,00 € 0,54 € 18,00 € 54,00 8 Vastrecht transport 1 100 € 18,00 € 0,54 € 18,00 € 54,00
9 9
Jaarlijkse exploitatiekosten € 492,80 € 500,00 Jaarlijkse exploitatiekosten € 490,31 € 1.583,00

10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 2.747,10 € 1.510,91 10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 2.751,03 € 1.927,20

tarieven netbeheerder

januari 2013 PME Adviesbureau B.V.



Bijlage 1
Kosten eigen OVL-kabel versus OVL-kabel netbeheerder 

op nieuwbouwlokatie Enexis en Endinet

Nieuwbouw Enkele kostenposten voor aanleg en onderhoud eigen OVL‐kabels
100 st lichtpunten op nieuwbouwlocatie € 1.000,00 Netontwerp 4% rente
25 m onderlinge afstand € 5.000,00 Leveren + plaatsen voedingspun 60 aflossingstermijn in jr
2 m extra sleuf per lichtmast € 6,00 per m kabelsleuf openen en dich € 0,75 schade per lm/jr
4 m aansluitkabel (3 x 2,5 mm2) € 11,00 per m OVL‐Kabel (4 x 10 mm2) € 0,75 storingsdienst per lm/jr
1 voedingskast  € 4,00 per m aansluitkabel (3 x 2,5 mm € 1 adm. Beheer WION per lm/jr
30 lichtmasten per groep; max kabellengte 600 m € 20,00 graven en aanvullen werkgat € 250 inspectie NEN 3140/5 jr

€ 40,00 Aanbrengen aftakmof en aansl.
€ 42,00 Aansluitbordje in lm

Enexis Endinet

Eenmalige kosten
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kabel 

netbeheerd
er 

Netontwerp 1 0 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 Netontwerp 1 0 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00
leveren + plaatsen voedingspunt 1 0 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 leveren + plaatsen voedingspunt 1 0 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00
kabelsleuf openen en dichten 2700 0 € 6,00 € 16.200,00 € 0,00 kabelsleuf openen en dichten 2700 0 € 6,00 € 16.200,00 € 0,00
OVL‐kabel (3 x 10 mm2) 2500 0 € 11,00 € 27.500,00 € 0,00 kabel 2500 0 € 11,00 € 27.500,00 € 0,00
OVL‐aansluitkabel (3 x 2,5 mm2) 400 0 € 4,00 € 1.600,00 € 0,00 OVL‐aansluitkabel (3 x 2,5 mm2) 400 0 € 4,00 € 1.600,00 € 0,00
werkgat, aftakmof en OVL‐aansl. 100 0 € 60,00 € 6.000,00 € 0,00 werkgat, aftakmof en OVL‐aansl. 100 0 € 60,00 € 6.000,00 € 0,00
aansluitbordje lm 100 0 € 42,00 € 4.200,00 € 0,00 aansluitbordje lm 100 0 € 42,00 € 4.200,00 € 0,00
netaansluiting voedingspunt 1 100 € 664,00 € 346,00 € 664,00 € 34.600,00 netaansluiting voedingspunt 1 100 € 645,00 € 410,00 € 645,00 € 41.000,00

Totaal eenmalige kosten € 62.164,00 € 34.600,00 Totaal eenmalige kosten € 62.145,00 € 41.000,00

Periodieke kosten Periodieke kosten

1
periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 0,00 € 250,00 € 50,00 1

periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 € 250,00 € 50,00

2 schade/molest per jaar 100 0 € 0,75 € 75,00 2 schade/molest per jaar 100 € 0,75 € 75,00
3 storingsdienst 100 0 € 0,75 € 75,00 3 storingsdienst 100 € 0,75 € 75,00
4 admin beheer en WION 100 0 € 1,00 € 100,00 4 admin beheer en WION 100 € 1,00 € 100,00
5 Periodieke aansluitvergoeding 1 100 € 31,60 € 3,95 € 31,60 € 395,00 5 Periodieke aansluitvergoeding 1 100 € 15,84 € 7,32 € 15,84 € 732,00
6 Capaciteitstarief 1 100 € 127,08 € 1,59 € 127,08 € 159,00 6 Capaciteitstarief 1 100 € 130,32 € 1,63 € 130,32 € 163,00
7 Systeemdiensten 1 100 € 4,16 € 0,27 € 4,16 € 27,00 7 Systeemdiensten 1 100 € 4,16 € 0,27 € 4,16 € 27,00
8 Vastrecht transport 1 100 € 18,00 € 0,54 € 18,00 € 54,00 8 Vastrecht transport 1 100 € 18,00 € 0,54 € 18,00 € 54,00
9 9
Jaarlijkse exploitatiekosten € 480,84 € 635,00 Jaarlijkse exploitatiekosten € 468,32 € 976,00

10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 2.747,76 € 1.529,38 10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 2.746,92 € 1.812,28

tarieven netbeheerder

januari 2013 PME Adviesbureau B.V.



Bijlage 1
Kosten eigen OVL-kabel versus OVL-kabel netbeheerder 

op nieuwbouwlokatie Stedin en Cogas

Nieuwbouw Enkele kostenposten voor aanleg en onderhoud eigen OVL‐kabels
100 st lichtpunten op nieuwbouwlocatie € 1.000,00 Netontwerp 4% rente
25 m onderlinge afstand € 5.000,00 Leveren + plaatsen voedingspun 60 aflossingstermijn in jr
2 m extra sleuf per lichtmast € 6,00 per m kabelsleuf openen en dich € 0,75 schade per lm/jr
4 m aansluitkabel (3 x 2,5 mm2) € 11,00 per m OVL‐Kabel (4 x 10 mm2) € 0,75 storingsdienst per lm/jr
1 voedingskast  € 4,00 per m aansluitkabel (3 x 2,5 mm € 1 adm. Beheer WION per lm/jr
30 lichtmasten per groep; max kabellengte 600 m € 20,00 graven en aanvullen werkgat € 250 inspectie NEN 3140/5 jr

€ 40,00 Aanbrengen aftakmof en aansl.
€ 42,00 Aansluitbordje in lm

Stedin Cogas

Eenmalige kosten
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er 

Netontwerp 1 0 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 Netontwerp 1 0 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00
leveren + plaatsen voedingspunt 1 0 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 leveren + plaatsen voedingspunt 1 0 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00
kabelsleuf openen en dichten 2700 0 € 6,00 € 16.200,00 € 0,00 kabelsleuf openen en dichten 2700 0 € 6,00 € 16.200,00 € 0,00
OVL‐kabel (3 x 10 mm2) 2500 0 € 11,00 € 27.500,00 € 0,00 kabel 2500 0 € 11,00 € 27.500,00 € 0,00
OVL‐aansluitkabel (3 x 2,5 mm2) 400 0 € 4,00 € 1.600,00 € 0,00 OVL‐aansluitkabel (3 x 2,5 mm2) 400 0 € 4,00 € 1.600,00 € 0,00
werkgat, aftakmof en OVL‐aansl. 100 0 € 60,00 € 6.000,00 € 0,00 werkgat, aftakmof en OVL‐aansl. 100 0 € 60,00 € 6.000,00 € 0,00
aansluitbordje lm 100 0 € 42,00 € 4.200,00 € 0,00 aansluitbordje lm 100 0 € 42,00 € 4.200,00 € 0,00
netaansluiting voedingspunt 1 100 € 579,00 € 402,00 € 579,00 € 40.200,00 netaansluiting voedingspunt 1 100 € 641,46 € 406,77 € 641,46 € 40.677,00

Totaal eenmalige kosten € 62.079,00 € 40.200,00 Totaal eenmalige kosten € 62.141,46 € 40.677,00

Periodieke kosten Periodieke kosten

1
periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 0,00 € 250,00 € 50,00 1

periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 € 250,00 € 50,00

2 schade/molest per jaar 100 0 € 0,75 € 75,00 2 schade/molest per jaar 100 € 0,75 € 75,00
3 storingsdienst 100 0 € 0,75 € 75,00 3 storingsdienst 100 € 0,75 € 75,00
4 admin beheer en WION 100 0 € 1,00 € 100,00 4 admin beheer en WION 100 € 1,00 € 100,00
5 Periodieke aansluitvergoeding 1 100 € 18,50 € 7,50 € 18,50 € 750,00 5 Periodieke aansluitvergoeding 1 100 € 18,50 € 6,48 € 18,50 € 648,00
6 Capaciteitstarief 1 100 € 133,44 € 1,67 € 133,44 € 167,00 6 Capaciteitstarief 1 100 € 162,64 € 2,03 € 162,64 € 203,00
7 Systeemdiensten 1 100 € 4,16 € 0,27 € 4,16 € 27,00 7 Systeemdiensten 1 100 € 4,16 € 0,27 € 4,16 € 27,00
8 Vastrecht transport 1 100 € 18,00 € 0,54 € 18,00 € 54,00 8 Vastrecht transport 1 100 € 18,00 € 0,54 € 18,00 € 54,00
9 9
Jaarlijkse exploitatiekosten € 474,10 € 998,00 Jaarlijkse exploitatiekosten € 503,30 € 932,00

10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 2.744,01 € 1.776,91 10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 2.746,77 € 1.798,00

tarieven netbeheerder

januari 2013 PME Adviesbureau B.V.



Bijlage 1
Kosten doorlussen vanaf OVL-aansluiting versus OVL-kabel netbeheerder 

Liander en Westland Infra

Doorlussen Enkele tarieven
10 st lichtpunten € 300,00 Netontwerp 4% rente
25 m onderlinge afstand € 0,00 Leveren + plaatsen voedingspunt 60 aflossingstermijn in jr
2 m extra sleuf per lichtmast € 6,00 per m kabelsleuf openen en dich € 0,75 schade per lm/jr
4 m extra lengte aansluitkabel € 0,75 storingsdienst per lm/jr
0 voedingskast € 4,00 per m aansluitkabel (3 x 2,5 mm2 € 1,00 adm. Beheer WION per lm/jr
geen werkgat en geen aftakmoffen € 20,00 graven en aanvullen werkgat € 250,00 inspectie NEN 3140/5 jr
doorlussen met aansluitkabel (3 x 2,5 mm2)

€ 42,00 Aansluitbordje in lm

Liander Westland Infra

Eenmalige kosten

aantal 
eigen 
OVL‐
kabel

aantal 
openb

aar 
net

tarief 
eigen OVL‐

kabel

tarief 
openbaar 

net
kosten eigen 

OVL‐kabel

kosten 
kabel 

netbeheer
der  Eenmalige kosten

aantal 
eigen 
OVL‐
kabel

aantal 
openb

aar 
net

tarief 
eigen OVL‐

kabel

tarief 
openbaar 

net
kosten eigen 

OVL‐kabel

kosten 
kabel 

netbeheer
der 

Netontwerp 1 0 € 300,00 € 300,00 € 0,00 Netontwerp 1 € 300,00 € 300,00 € 0,00
aanpassen voedingspunt 1 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 leveren + plaatsen voedingspunt 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00
kabelsleuf openen en dichten 270 0 € 6,00 € 1.620,00 € 0,00 kabelsleuf openen en dichten 270 € 6,00 € 1.620,00 € 0,00
kabel 330 0 € 4,00 € 1.320,00 € 0,00 kabel 330 € 4,00 € 1.320,00 € 0,00
aansluiting monteren 10 0 € 20,00 € 200,00 € 0,00 aansluiting monteren 10 € 20,00 € 200,00 € 0,00
aansluitbordje lm 10 0 € 42,00 € 420,00 € 0,00 aansluitbordje lm 10 € 42,00 € 420,00 € 0,00
netaansluiting voedingspunt 0 10 € 0,00 € 398,00 € 0,00 € 3.980,00 netaansluiting voedingspunt 0 10 € 0,00 € 445,79 € 0,00 € 4.457,90

Totaal eenmalige kosten € 3.860,00 € 3.980,00 Totaal eenmalige kosten € 3.860,00 € 4.457,90

Periodieke kosten Periodieke kosten

1
periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 0,00 € 250,00 € 50,00 1

periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 € 250,00 € 50,00

2 schade/molest per jaar 10 0 € 0,75 € 7,50 2 schade/molest per jaar 10 € 0,75 € 7,50
3 storingsdienst 10 0 € 0,75 € 7,50 3 storingsdienst 10 € 0,75 € 7,50
4 admin beheer en WION 10 0 € 1,00 € 10,00 4 admin beheer en WION 10 € 1,00 € 10,00
5 Periodieke aansluitvergoeding 0 10 € 19,20 € 9,24 € 0,00 € 92,40 5 Periodieke aansluitvergoeding 0 10 € 16,90 € 3,15 € 0,00 € 31,50
6 Capaciteitstarief 0 10 € 134,40 € 1,68 € 0,00 € 16,80 6 Capaciteitstarief 0 10 € 185,80 € 2,32 € 0,00 € 23,20
7 Systeemdiensten 0 10 € 4,16 € 0,27 € 0,00 € 2,70 7 Systeemdiensten 0 10 € 4,16 € 0,27 € 0,00 € 2,70
8 Vastrecht transport 0 10 € 18,00 € 0,54 € 0,00 € 5,40 8 Vastrecht transport 0 10 € 18,00 € 0,54 € 0,00 € 5,40
9 9
Jaarlijkse exploitatiekosten € 75,00 € 117,30 Jaarlijkse exploitatiekosten € 75,00 € 62,80

10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 170,62 € 175,92 10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 170,62 € 197,05

tarieven netbeheerder

januari 2013 PME Adviesbureau B.V.



Bijlage 1
Kosten doorlussen vanaf OVL-aansluiting versus OVL-kabel netbeheerder 

Delta Netwerbedrijf en Rendo

Doorlussen Enkele tarieven
10 st lichtpunten € 300,00 Netontwerp 4% rente
25 m onderlinge afstand € 0,00 Leveren + plaatsen voedingspunt 60 aflossingstermijn in jr
2 m extra sleuf per lichtmast € 6,00 per m kabelsleuf openen en dich € 0,75 schade per lm/jr
4 m extra lengte aansluitkabel € 0,75 storingsdienst per lm/jr
0 voedingskast € 4,00 per m aansluitkabel (3 x 2,5 mm2 € 1,00 adm. Beheer WION per lm/jr
geen werkgat en geen aftakmoffen € 20,00 graven en aanvullen werkgat € 250,00 inspectie NEN 3140/5 jr
doorlussen met aansluitkabel (3 x 2,5 mm2)

€ 42,00 Aansluitbordje in lm

Delta Netwerkbedrijf Rendo

Eenmalige kosten

aantal 
eigen 
OVL‐
kabel

aantal 
openb

aar 
net

tarief 
eigen OVL‐

kabel

tarief 
openbaar 

net
kosten eigen 

OVL‐kabel

kosten 
kabel 

netbeheer
der  Eenmalige kosten

aantal 
eigen 
OVL‐
kabel

aantal 
openb

aar 
net

tarief 
eigen OVL‐

kabel

tarief 
openbaar 

net
kosten eigen 

OVL‐kabel

kosten 
kabel 

netbeheer
der 

Netontwerp 1 0 € 300,00 € 300,00 € 0,00 Netontwerp 1 € 300,00 € 300,00 € 0,00
aanpassen voedingspunt 1 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 leveren + plaatsen voedingspunt 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00
kabelsleuf openen en dichten 270 0 € 6,00 € 1.620,00 € 0,00 kabelsleuf openen en dichten 270 € 6,00 € 1.620,00 € 0,00
kabel 330 0 € 4,00 € 1.320,00 € 0,00 kabel 330 € 4,00 € 1.320,00 € 0,00
aansluiting monteren 10 0 € 20,00 € 200,00 € 0,00 aansluiting monteren 10 € 20,00 € 200,00 € 0,00
aansluitbordje lm 10 0 € 42,00 € 420,00 € 0,00 aansluitbordje lm 10 € 42,00 € 420,00 € 0,00
netaansluiting voedingspunt 0 10 € 0,00 € 341,82 € 0,00 € 3.418,20 netaansluiting voedingspunt 0 10 € 0,00 € 436,00 € 0,00 € 4.360,00

Totaal eenmalige kosten € 3.860,00 € 3.418,20 Totaal eenmalige kosten € 3.860,00 € 4.360,00

Periodieke kosten Periodieke kosten

1
periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 0,00 € 250,00 € 50,00 1

periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 € 250,00 € 50,00

2 schade/molest per jaar 10 0 € 0,75 € 7,50 2 schade/molest per jaar 10 € 0,75 € 7,50
3 storingsdienst 10 0 € 0,75 € 7,50 3 storingsdienst 10 € 0,75 € 7,50
4 admin beheer en WION 10 0 € 1,00 € 10,00 4 admin beheer en WION 10 € 1,00 € 10,00
5 Periodieke aansluitvergoeding 0 10 € 23,04 € 2,34 € 0,00 € 23,40 5 Periodieke aansluitvergoeding 0 10 € 26,75 € 13,25 € 0,00 € 132,50
6 Capaciteitstarief 0 10 € 147,60 € 1,85 € 0,00 € 18,50 6 Capaciteitstarief 0 10 € 141,40 € 1,77 € 0,00 € 17,70
7 Systeemdiensten 0 10 € 4,16 € 0,27 € 0,00 € 2,70 7 Systeemdiensten 0 10 € 4,16 € 0,27 € 0,00 € 2,70
8 Vastrecht transport 0 10 € 18,00 € 0,54 € 0,00 € 5,40 8 Vastrecht transport 0 10 € 18,00 € 0,54 € 0,00 € 5,40
9 9
Jaarlijkse exploitatiekosten € 75,00 € 50,00 Jaarlijkse exploitatiekosten € 75,00 € 158,30

10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 170,62 € 151,09 10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 170,62 € 192,72

tarieven netbeheerder

januari 2013 PME Adviesbureau B.V.



Bijlage 1
Kosten doorlussen vanaf OVL-aansluiting versus OVL-kabel netbeheerder 

Enexis en Endinet

Doorlussen Enkele tarieven
10 st lichtpunten € 300,00 Netontwerp 4% rente
25 m onderlinge afstand € 0,00 Leveren + plaatsen voedingspunt 60 aflossingstermijn in jr
2 m extra sleuf per lichtmast € 6,00 per m kabelsleuf openen en dich € 0,75 schade per lm/jr
4 m extra lengte aansluitkabel € 0,75 storingsdienst per lm/jr
0 voedingskast € 4,00 per m aansluitkabel (3 x 2,5 mm2 € 1,00 adm. Beheer WION per lm/jr
geen werkgat en geen aftakmoffen € 20,00 graven en aanvullen werkgat € 250,00 inspectie NEN 3140/5 jr
doorlussen met aansluitkabel (3 x 2,5 mm2)

€ 42,00 Aansluitbordje in lm

Enexis Endinet

Eenmalige kosten

aantal 
eigen 
OVL‐
kabel

aantal 
openb

aar 
net

tarief 
eigen OVL‐

kabel

tarief 
openbaar 

net
kosten eigen 

OVL‐kabel

kosten 
kabel 

netbeheer
der  Eenmalige kosten

aantal 
eigen 
OVL‐
kabel

aantal 
openb

aar 
net

tarief 
eigen OVL‐

kabel

tarief 
openbaar 

net
kosten eigen 

OVL‐kabel

kosten 
kabel 

netbeheer
der 

Netontwerp 1 0 € 300,00 € 300,00 € 0,00 Netontwerp 1 € 300,00 € 300,00 € 0,00
aanpassen voedingspunt 1 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 leveren + plaatsen voedingspunt 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00
kabelsleuf openen en dichten 270 0 € 6,00 € 1.620,00 € 0,00 kabelsleuf openen en dichten 270 € 6,00 € 1.620,00 € 0,00
kabel 330 0 € 4,00 € 1.320,00 € 0,00 kabel 330 € 4,00 € 1.320,00 € 0,00
aansluiting monteren 10 0 € 20,00 € 200,00 € 0,00 aansluiting monteren 10 € 20,00 € 200,00 € 0,00
aansluitbordje lm 10 0 € 42,00 € 420,00 € 0,00 aansluitbordje lm 10 € 42,00 € 420,00 € 0,00
netaansluiting voedingspunt 0 10 € 0,00 € 346,00 € 0,00 € 3.460,00 netaansluiting voedingspunt 0 10 € 0,00 € 410,00 € 0,00 € 4.100,00

Totaal eenmalige kosten € 3.860,00 € 3.460,00 Totaal eenmalige kosten € 3.860,00 € 4.100,00

Periodieke kosten Periodieke kosten

1
periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 0,00 € 250,00 € 50,00 1

periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 € 250,00 € 50,00

2 schade/molest per jaar 10 0 € 0,75 € 7,50 2 schade/molest per jaar 10 € 0,75 € 7,50
3 storingsdienst 10 0 € 0,75 € 7,50 3 storingsdienst 10 € 0,75 € 7,50
4 admin beheer en WION 10 0 € 1,00 € 10,00 4 admin beheer en WION 10 € 1,00 € 10,00
5 Periodieke aansluitvergoeding 0 10 € 31,60 € 3,95 € 0,00 € 39,50 5 Periodieke aansluitvergoeding 0 10 € 15,84 € 7,32 € 0,00 € 73,20
6 Capaciteitstarief 0 10 € 127,08 € 1,59 € 0,00 € 15,90 6 Capaciteitstarief 0 10 € 130,32 € 1,63 € 0,00 € 16,30
7 Systeemdiensten 0 10 € 4,16 € 0,27 € 0,00 € 2,70 7 Systeemdiensten 0 10 € 4,16 € 0,27 € 0,00 € 2,70
8 Vastrecht transport 0 10 € 18,00 € 0,54 € 0,00 € 5,40 8 Vastrecht transport 0 10 € 18,00 € 0,54 € 0,00 € 5,40
9 9
Jaarlijkse exploitatiekosten € 75,00 € 63,50 Jaarlijkse exploitatiekosten € 75,00 € 97,60

10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 170,62 € 152,94 10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 170,62 € 181,23

tarieven netbeheerder

januari 2013 PME Adviesbureau B.V.



Bijlage 1
Kosten doorlussen vanaf OVL-aansluiting versus OVL-kabel netbeheerder 

Stedin en Cogas

Doorlussen Enkele tarieven
10 st lichtpunten € 300,00 Netontwerp 4% rente
25 m onderlinge afstand € 0,00 Leveren + plaatsen voedingspunt 60 aflossingstermijn in jr
2 m extra sleuf per lichtmast € 6,00 per m kabelsleuf openen en dich € 0,75 schade per lm/jr
4 m extra lengte aansluitkabel € 0,75 storingsdienst per lm/jr
0 voedingskast € 4,00 per m aansluitkabel (3 x 2,5 mm2 € 1,00 adm. Beheer WION per lm/jr
geen werkgat en geen aftakmoffen € 20,00 graven en aanvullen werkgat € 250,00 inspectie NEN 3140/5 jr
doorlussen met aansluitkabel (3 x 2,5 mm2)

€ 42,00 Aansluitbordje in lm

Stedin Cogas

Eenmalige kosten

aantal 
eigen 
OVL‐
kabel

aantal 
openb

aar 
net

tarief 
eigen OVL‐

kabel

tarief 
openbaar 

net
kosten eigen 

OVL‐kabel

kosten 
kabel 

netbeheer
der  Eenmalige kosten

aantal 
eigen 
OVL‐
kabel

aantal 
openb

aar 
net

tarief 
eigen OVL‐

kabel

tarief 
openbaar 

net
kosten eigen 

OVL‐kabel

kosten 
kabel 

netbeheer
der 

Netontwerp 1 0 € 300,00 € 300,00 € 0,00 Netontwerp 1 € 300,00 € 300,00 € 0,00
aanpassen voedingspunt 1 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 leveren + plaatsen voedingspunt 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00
kabelsleuf openen en dichten 270 0 € 6,00 € 1.620,00 € 0,00 kabelsleuf openen en dichten 270 € 6,00 € 1.620,00 € 0,00
kabel 330 0 € 4,00 € 1.320,00 € 0,00 kabel 330 € 4,00 € 1.320,00 € 0,00
aansluiting monteren 10 0 € 20,00 € 200,00 € 0,00 aansluiting monteren 10 € 20,00 € 200,00 € 0,00
aansluitbordje lm 10 0 € 42,00 € 420,00 € 0,00 aansluitbordje lm 10 € 42,00 € 420,00 € 0,00
netaansluiting voedingspunt 0 10 € 0,00 € 402,00 € 0,00 € 4.020,00 netaansluiting voedingspunt 0 10 € 0,00 € 406,77 € 0,00 € 4.067,70

Totaal eenmalige kosten € 3.860,00 € 4.020,00 Totaal eenmalige kosten € 3.860,00 € 4.067,70

Periodieke kosten Periodieke kosten

1
periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 0,00 € 250,00 € 50,00 1

periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 € 250,00 € 50,00

2 schade/molest per jaar 10 0 € 0,75 € 7,50 2 schade/molest per jaar 10 € 0,75 € 7,50
3 storingsdienst 10 0 € 0,75 € 7,50 3 storingsdienst 10 € 0,75 € 7,50
4 admin beheer en WION 10 0 € 1,00 € 10,00 4 admin beheer en WION 10 € 1,00 € 10,00
5 Periodieke aansluitvergoeding 0 10 € 18,50 € 7,50 € 0,00 € 75,00 5 Periodieke aansluitvergoeding 0 10 € 18,50 € 6,48 € 0,00 € 64,80
6 Capaciteitstarief 0 10 € 133,44 € 1,67 € 0,00 € 16,70 6 Capaciteitstarief 0 10 € 162,64 € 2,03 € 0,00 € 20,30
7 Systeemdiensten 0 10 € 4,16 € 0,27 € 0,00 € 2,70 7 Systeemdiensten 0 10 € 4,16 € 0,27 € 0,00 € 2,70
8 Vastrecht transport 0 10 € 18,00 € 0,54 € 0,00 € 5,40 8 Vastrecht transport 0 10 € 18,00 € 0,54 € 0,00 € 5,40
9 9
Jaarlijkse exploitatiekosten € 75,00 € 99,80 Jaarlijkse exploitatiekosten € 75,00 € 93,20

10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 170,62 € 177,69 10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 170,62 € 179,80

tarieven netbeheerder

januari 2013 PME Adviesbureau B.V.



Bijlage 2
Overzicht van de tarieven van de netbeheerders 2012 

voor zover van betekenis voor de vergelijking van de aanleg van eigen OVL‐kabels

1x6A 1x6A 1x6A 1x6A 1x6A 1x6A 3x25A 3x25A 3x25A 3x25A 3x25A 3x25A

eenmalige 
aansluitverg

oeding

periodieke 
aansluitverg
oeding per 

jaar
capaciteit

starief
vastrecht 
transport

systeemdi
ensten

kosten 
meerlengte 
OVL‐kabel 

per m

eenmalige 
aansluitverg

oeding

periodieke 
aansluitverg
oeding per 

jaar
capaciteit

starief
vastrecht 
transport

systeemdiens
ten

kosten 
meerlengte 
LS‐kabel per 

m
1 Cogas Infra € 406,77 € 6,48 € 2,03 € 0,54 € 0,27 € 19,10 € 641,46 € 18,50 € 162,64 € 18,00 € 4,16 € 19,43
2 Delta Netwerkbedrijf € 341,82 € 2,34 € 1,85 € 0,54 € 0,27 € 16,93 € 648,94 € 23,04 € 147,60 € 18,00 € 4,16 € 27,55
3 Endinet B.V. € 410,00 € 7,32 € 1,63 € 0,54 € 0,27 € 27,30 € 645,00 € 15,84 € 130,32 € 18,00 € 4,16 € 28,30
4 Enexis B.V. € 346,00 € 3,95 € 1,59 € 0,54 € 0,27 € 16,30 € 664,00 € 31,60 € 127,08 € 18,00 € 4,16 € 18,40
5 Liander N.V. € 398,00 € 9,24 € 1,68 € 0,54 € 0,27 € 19,70 € 661,00 € 19,20 € 134,40 € 18,00 € 4,16 € 26,10
6 N.V. Rendo € 436,00 € 13,25 € 1,77 € 0,54 € 0,27 € 21,25 € 738,00 € 26,75 € 141,40 € 18,00 € 4,16 € 24,50
7 Stedin B.V. € 402,00 € 7,50 € 1,67 € 0,54 € 0,27 € 19,64 € 579,00 € 18,50 € 133,44 € 18,00 € 4,16 € 27,64
8 Westland Infra Netbeheer € 445,79 € 3,15 € 2,32 € 0,54 € 0,27 € 22,10 € 848,55 € 16,90 € 185,80 € 18,00 € 4,16 € 31,92

januari 2013 PME Adviesbureau B.V.



Bijlage 3
Kosten eigen LS-kabel met OVL-hulpaders versus kabel  netbeheerder met OVL-hulpaders

op nieuwbouwlokatie Liander en Westland Infra

Nieuwbouw‐LS Enkele kostenposten voor aanleg en onderhoud eigen OVL‐kabels LS‐Kabel
100 st lichtpunten op nieuwbouwlocatie € 1.000,00 Netontwerp 4% rente 10 andere LS‐aansluitingen
25 m onderlinge afstand € 5.000,00 Leveren + plaatsen voedingspun 60 afschrijvingstermijn in jr € 7,00 meerkosten LS‐kabel per m
2 m extra sleuf per lichtmast € 6,00 per m kabelsleuf openen en dich € 0,75 schade per lm/jr 80% perc. openb. kosten
4 m aansluitkabel (3 x 2,5 mm2) € 11,00 per m OVL‐Kabel (4 x 10 mm2) € 0,75 storingsdienst per lm/jr
1 voedingskast  € 4 per m aansluitkabel (3 x 2,5 mm € 1,00 adm. beheer WION per lm/jr

€ 20,00 graven en aanvullen werkgat € 250,00 inspectie NEN 3140/5 jr € 80,00 meerkosten aftakmof op LS‐kabel en monteren OVL‐aansluiting
€ 40,00 Aanbrengen aftakmof en aansl.
€ 42,00 Aansluitbordje in lm

Liander Westland Infra

Eenmalige kosten

aantal 
eigen 
OVL‐
kabel

aantal 
openb

aar 
net

tarief 
eigen OVL‐

kabel

tarief 
openbaar 

net
kosten eigen 

OVL‐kabel

kosten 
kabel 

netbeheerd
er  Eenmalige kosten

aantal 
eigen 
OVL‐
kabel

aantal 
openb

aar 
net

tarief 
eigen OVL‐

kabel

tarief 
openbaar 

net
kosten eigen 

OVL‐kabel

kosten kabel 
netbeheerde

r 
Netontwerp 1 0 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 Netontwerp 1 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00
leveren + plaatsen voedingspunt 1 0 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 leveren + plaatsen voedingspunt 1 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00
kabelsleuf openen en dichten 2700 0 € 6,00 € 16.200,00 € 0,00 kabelsleuf openen en dichten 2700 0 € 6,00 € 16.200,00 € 0,00
LS‐kabel 2500 0 € 18,00 € 45.000,00 € 0,00 LS‐kabel 2500 0 € 18,00 € 45.000,00 € 0,00
OVL‐aansluitkabel 400 0 € 4,00 € 1.600,00 € 0,00 OVL‐aansluitkabel 400 0 € 0,00
werkgat, aftakmof en OVL‐aansl 100 0 € 120,00 € 12.000,00 € 0,00 werkgat, aftakmof en OVL‐aansl 100 0 € 120,00 € 12.000,00 € 0,00
aansluitbordje lm 100 0 € 42,00 € 4.200,00 € 0,00 aansluitbordje lm 100 € 42,00 € 4.200,00 € 0,00
netaansluiting voedingspunt 1 100 € 661,00 € 398,00 € 661,00 € 39.800,00 netaansluiting voedingspunt 1 100 € 848,55 € 445,79 € 848,55 € 44.579,00
extra netaansluitingen LS‐install 10 10 € 528,80 € 661,00 € 5.288,00 € 6.610,00 extra netaansluitingen LS‐install. 10 10 € 678,84 € 848,55 € 6.788,40 € 8.485,50
Totaal eenmalige kosten € 90.949,00 € 46.410,00 Totaal eenmalige kosten € 91.036,95 € 53.064,50

Periodieke kosten Periodieke kosten

1
periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 0,00 € 250,00 € 50,00 1

periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 € 250,00 € 50,00

2 schade/molest per jaar 100 0 € 0,75 € 75,00 2 schade/molest per jaar 100 € 0,75 € 75,00
3 storingsdienst 100 0 € 0,75 € 75,00 3 storingsdienst 100 € 0,75 € 75,00
4 admin beheer en WION 100 0 € 1,00 € 100,00 4 admin beheer en WION 100 € 1,00 € 100,00
5 Periodieke aansluitvergoeding 1 100 € 19,20 € 9,24 € 19,20 € 924,00 5 Periodieke aansluitvergoeding 1 100 € 16,90 € 3,15 € 16,90 € 315,00
6 Capaciteitstarief 1 100 € 134,40 € 1,68 € 134,40 € 168,00 6 Capaciteitstarief 1 100 € 185,80 € 2,32 € 185,80 € 232,00
7 Systeemdiensten 1 100 € 4,16 € 0,27 € 4,16 € 27,00 7 Systeemdiensten 1 100 € 4,16 € 0,27 € 4,16 € 27,00
8 Vastrecht transport 1 100 € 18,00 € 0,54 € 18,00 € 54,00 8 Vastrecht transport 1 100 € 18,00 € 0,54 € 18,00 € 54,00
9 period. kosten extra LS‐aansl. 10 € 175,76 € 1.757,60 9 period. kosten extra LS‐aansl. 10 € 224,86 € 2.248,60
Jaarlijkse exploitatiekosten € 475,76 € 2.930,60 Jaarlijkse exploitatiekosten € 524,86 € 2.876,60

10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 4.020,11 € 2.051,41 10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 4.024,00 € 2.345,55

tarieven netbeheerder
behorend bij LS‐kabel met hulpaders en andere LS‐aansluitingen

januari 2013 PME Adviesbureau B.V.



Bijlage 3
Kosten eigen LS-kabel met OVL-hulpaders versus kabel  netbeheerder met OVL-hulpaders

op nieuwbouwlokatie Delta Netwerkbedrijf en Rendo

Nieuwbouw‐LS Enkele kostenposten voor aanleg en onderhoud eigen OVL‐kabels LS‐Kabel
100 st lichtpunten op nieuwbouwlocatie € 1.000,00 Netontwerp 4% rente 10 andere LS‐aansluitingen
25 m onderlinge afstand € 5.000,00 Leveren + plaatsen voedingspunt 60 afschrijvingstermijn in jr € 7,00 meerkosten LS‐kabel per m
2 m extra sleuf per lichtmast € 6,00 per m kabelsleuf openen en dich € 0,75 schade per lm/jr 80% perc. openb. kosten
4 m aansluitkabel (3 x 2,5 mm2) € 11,00 per m OVL‐Kabel (4 x 10 mm2) € 0,75 storingsdienst per lm/jr
1 voedingskast  € 4 per m aansluitkabel (3 x 2,5 mm2 € 1,00 adm. beheer WION per lm/jr

€ 20,00 graven en aanvullen werkgat € 250,00 inspectie NEN 3140/5 jr € 80,00 meerkosten aftakmof op LS‐kabel en monteren OVL‐aansluiting
€ 40,00 Aanbrengen aftakmof en aansl.
€ 42,00 Aansluitbordje in lm

Delta Netwerkbedrijf Rendo

Eenmalige kosten

aantal 
eigen 
OVL‐
kabel

aantal 
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aar 
net

tarief 
eigen OVL‐

kabel

tarief 
openbaar 

net
kosten eigen 

OVL‐kabel
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netbeheerd
er  Eenmalige kosten

aantal 
eigen 
OVL‐
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aantal 
openb
aar net

tarief 
eigen OVL‐

kabel

tarief 
openbaar 

net
kosten eigen 

OVL‐kabel

kosten 
kabel 

netbeheerd
er 

Netontwerp 1 0 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 Netontwerp 1 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00
leveren + plaatsen voedingspunt 1 0 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 leveren + plaatsen voedingspunt 1 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00
kabelsleuf openen en dichten 2700 0 € 6,00 € 16.200,00 € 0,00 kabelsleuf openen en dichten 2700 0 € 6,00 € 16.200,00 € 0,00
LS‐kabel 2500 0 € 18,00 € 45.000,00 € 0,00 LS‐kabel 2500 0 € 18,00 € 45.000,00 € 0,00
OVL‐aansluitkabel 400 0 € 4,00 € 1.600,00 € 0,00 OVL‐aansluitkabel 400 0 € 0,00
werkgat, aftakmof en OVL‐aansl 100 0 € 120,00 € 12.000,00 € 0,00 werkgat, aftakmof en OVL‐aansl 100 0 € 120,00 € 12.000,00 € 0,00
aansluitbordje lm 100 0 € 42,00 € 4.200,00 € 0,00 aansluitbordje lm 100 € 42,00 € 4.200,00 € 0,00
netaansluiting voedingspunt 1 100 € 648,94 € 341,82 € 648,94 € 34.182,00 netaansluiting voedingspunt 1 100 € 738,00 € 436,00 € 738,00 € 43.600,00
extra netaansluitingen LS‐install 10 10 € 519,15 € 648,94 € 5.191,52 € 6.489,40 extra netaansluitingen LS‐install. 10 10 € 590,40 € 738,00 € 5.904,00 € 7.380,00
Totaal eenmalige kosten € 90.840,46 € 40.671,40 Totaal eenmalige kosten € 90.042,00 € 50.980,00

Periodieke kosten Periodieke kosten

1
periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 0,00 € 250,00 € 50,00 1

periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 € 250,00 € 50,00

2 schade/molest per jaar 100 0 € 0,75 € 75,00 2 schade/molest per jaar 100 € 0,75 € 75,00
3 storingsdienst 100 0 € 0,75 € 75,00 3 storingsdienst 100 € 0,75 € 75,00
4 admin beheer en WION 100 0 € 1,00 € 100,00 4 admin beheer en WION 100 € 1,00 € 100,00
5 Periodieke aansluitvergoeding 1 100 € 23,04 € 2,34 € 23,04 € 234,00 5 Periodieke aansluitvergoeding 1 100 € 26,75 € 13,25 € 26,75 € 1.325,00
6 Capaciteitstarief 1 100 € 147,60 € 1,85 € 147,60 € 185,00 6 Capaciteitstarief 1 100 € 141,40 € 1,77 € 141,40 € 177,00
7 Systeemdiensten 1 100 € 4,16 € 0,27 € 4,16 € 27,00 7 Systeemdiensten 1 100 € 4,16 € 0,27 € 4,16 € 27,00
8 Vastrecht transport 1 100 € 18,00 € 0,54 € 18,00 € 54,00 8 Vastrecht transport 1 100 € 18,00 € 0,54 € 18,00 € 54,00
9 period. kosten extra LS‐aansl. 10 € 192,80 € 1.928,00 9 period. kosten extra LS‐aansl. 10 € 190,31 € 1.903,10
Jaarlijkse exploitatiekosten € 492,80 € 2.428,00 Jaarlijkse exploitatiekosten € 490,31 € 3.486,10

10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 4.015,32 € 1.797,75 10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 3.980,02 € 2.253,41

tarieven netbeheerder
behorend bij LS‐kabel met hulpaders en andere LS‐aansluitingen

januari 2013 PME Adviesbureau B.V.



Bijlage 3
Kosten eigen LS-kabel met OVL-hulpaders versus kabel  netbeheerder met OVL-hulpaders

op nieuwbouwlokatie Enexis en Endinet

Nieuwbouw‐LS Enkele kostenposten voor aanleg en onderhoud eigen OVL‐kabels LS‐Kabel
100 st lichtpunten op nieuwbouwlocatie € 1.000,00 Netontwerp 4% rente 10 andere LS‐aansluitingen
25 m onderlinge afstand € 5.000,00 Leveren + plaatsen voedingspunt 60 afschrijvingstermijn in jr € 7,00 meerkosten LS‐kabel per m
2 m extra sleuf per lichtmast € 6,00 per m kabelsleuf openen en dich € 0,75 schade per lm/jr 80% perc. openb. kosten
4 m aansluitkabel (3 x 2,5 mm2) € 11,00 per m OVL‐Kabel (4 x 10 mm2) € 0,75 storingsdienst per lm/jr
1 voedingskast  € 4 per m aansluitkabel (3 x 2,5 mm2 € 1,00 adm. beheer WION per lm/jr

€ 20,00 graven en aanvullen werkgat € 250,00 inspectie NEN 3140/5 jr € 80,00 meerkosten aftakmof op LS‐kabel en monteren OVL‐aansluiting
€ 40,00 Aanbrengen aftakmof en aansl.
€ 42,00 Aansluitbordje in lm

Enexis Endinet

Eenmalige kosten
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OVL‐kabel

kosten 
kabel 

netbeheerd
er 

Netontwerp 1 0 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 Netontwerp 1 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00
leveren + plaatsen voedingspunt 1 0 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 leveren + plaatsen voedingspunt 1 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00
kabelsleuf openen en dichten 2700 0 € 6,00 € 16.200,00 € 0,00 kabelsleuf openen en dichten 2700 0 € 6,00 € 16.200,00 € 0,00
LS‐kabel 2500 0 € 18,00 € 45.000,00 € 0,00 LS‐kabel 2500 0 € 18,00 € 45.000,00 € 0,00
OVL‐aansluitkabel 400 0 € 4,00 € 1.600,00 € 0,00 OVL‐aansluitkabel 400 0 € 0,00
werkgat, aftakmof en OVL‐aansl 100 0 € 120,00 € 12.000,00 € 0,00 werkgat, aftakmof en OVL‐aansl 100 0 € 120,00 € 12.000,00 € 0,00
aansluitbordje lm 100 0 € 42,00 € 4.200,00 € 0,00 aansluitbordje lm 100 € 42,00 € 4.200,00 € 0,00
netaansluiting voedingspunt 1 100 € 664,00 € 346,00 € 664,00 € 34.600,00 netaansluiting voedingspunt 1 100 € 645,00 € 410,00 € 645,00 € 41.000,00
extra netaansluitingen LS‐install 10 10 € 531,20 € 664,00 € 5.312,00 € 6.640,00 extra netaansluitingen LS‐install. 10 10 € 516,00 € 645,00 € 5.160,00 € 6.450,00
Totaal eenmalige kosten € 90.976,00 € 41.240,00 Totaal eenmalige kosten € 89.205,00 € 47.450,00

Periodieke kosten Periodieke kosten

1
periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 0,00 € 250,00 € 50,00 1

periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 € 250,00 € 50,00

2 schade/molest per jaar 100 0 € 0,75 € 75,00 2 schade/molest per jaar 100 € 0,75 € 75,00
3 storingsdienst 100 0 € 0,75 € 75,00 3 storingsdienst 100 € 0,75 € 75,00
4 admin beheer en WION 100 0 € 1,00 € 100,00 4 admin beheer en WION 100 € 1,00 € 100,00
5 Periodieke aansluitvergoeding 1 100 € 31,60 € 3,95 € 31,60 € 395,00 5 Periodieke aansluitvergoeding 1 100 € 15,84 € 7,32 € 15,84 € 732,00
6 Capaciteitstarief 1 100 € 127,08 € 1,59 € 127,08 € 159,00 6 Capaciteitstarief 1 100 € 130,32 € 1,63 € 130,32 € 163,00
7 Systeemdiensten 1 100 € 4,16 € 0,27 € 4,16 € 27,00 7 Systeemdiensten 1 100 € 4,16 € 0,27 € 4,16 € 27,00
8 Vastrecht transport 1 100 € 18,00 € 0,54 € 18,00 € 54,00 8 Vastrecht transport 1 100 € 18,00 € 0,54 € 18,00 € 54,00
9 period. kosten extra LS‐aansl. 10 € 180,84 € 1.808,40 9 period. kosten extra LS‐aansl. 10 € 168,32 € 1.683,20
Jaarlijkse exploitatiekosten € 480,84 € 2.443,40 Jaarlijkse exploitatiekosten € 468,32 € 2.659,20

10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 4.021,31 € 1.822,88 10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 3.943,03 € 2.097,38

tarieven netbeheerder
behorend bij LS‐kabel met hulpaders en andere LS‐aansluitingen

januari 2013 PME Adviesbureau B.V.



Bijlage 3
Kosten eigen LS-kabel met OVL-hulpaders versus kabel  netbeheerder met OVL-hulpaders

op nieuwbouwlokatie Stedin en Cogas

Nieuwbouw‐LS Enkele kostenposten voor aanleg en onderhoud eigen OVL‐kabels LS‐Kabel
100 st lichtpunten op nieuwbouwlocatie € 1.000,00 Netontwerp 4% rente 10 andere LS‐aansluitingen
25 m onderlinge afstand € 5.000,00 Leveren + plaatsen voedingspunt 60 afschrijvingstermijn in jr € 7,00 meerkosten LS‐kabel per m
2 m extra sleuf per lichtmast € 6,00 per m kabelsleuf openen en dich € 0,75 schade per lm/jr 80% perc. openb. kosten
4 m aansluitkabel (3 x 2,5 mm2) € 11,00 per m OVL‐Kabel (4 x 10 mm2) € 0,75 storingsdienst per lm/jr
1 voedingskast  € 4 per m aansluitkabel (3 x 2,5 mm2 € 1,00 adm. beheer WION per lm/jr

€ 20,00 graven en aanvullen werkgat € 250,00 inspectie NEN 3140/5 jr € 80,00 meerkosten aftakmof op LS‐kabel en monteren OVL‐aansluiting
€ 40,00 Aanbrengen aftakmof en aansl.
€ 42,00 Aansluitbordje in lm

Stedin Cogas
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Netontwerp 1 0 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 Netontwerp 1 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00
leveren + plaatsen voedingspunt 1 0 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 leveren + plaatsen voedingspunt 1 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00
kabelsleuf openen en dichten 2700 0 € 6,00 € 16.200,00 € 0,00 kabelsleuf openen en dichten 2700 0 € 6,00 € 16.200,00 € 0,00
LS‐kabel 2500 0 € 18,00 € 45.000,00 € 0,00 LS‐kabel 2500 0 € 18,00 € 45.000,00 € 0,00
OVL‐aansluitkabel 400 0 € 4,00 € 1.600,00 € 0,00 OVL‐aansluitkabel 400 0 € 0,00
werkgat, aftakmof en OVL‐aansl 100 0 € 120,00 € 12.000,00 € 0,00 werkgat, aftakmof en OVL‐aansl 100 0 € 120,00 € 12.000,00 € 0,00
aansluitbordje lm 100 0 € 42,00 € 4.200,00 € 0,00 aansluitbordje lm 100 € 42,00 € 4.200,00 € 0,00
netaansluiting voedingspunt 1 100 € 579,00 € 402,00 € 579,00 € 40.200,00 netaansluiting voedingspunt 1 100 € 641,46 € 406,77 € 641,46 € 40.677,00
extra netaansluitingen LS‐install 10 10 € 463,20 € 579,00 € 4.632,00 € 5.790,00 extra netaansluitingen LS‐install. 10 10 € 513,17 € 641,46 € 5.131,68 € 6.414,60
Totaal eenmalige kosten € 90.211,00 € 45.990,00 Totaal eenmalige kosten € 89.173,14 € 47.091,60

Periodieke kosten Periodieke kosten

1
periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 0,00 € 250,00 € 50,00 1

periodieke inspectie NEN3140 1x 
per 5 jr 0,2 € 250,00 € 50,00

2 schade/molest per jaar 100 0 € 0,75 € 75,00 2 schade/molest per jaar 100 € 0,75 € 75,00
3 storingsdienst 100 0 € 0,75 € 75,00 3 storingsdienst 100 € 0,75 € 75,00
4 admin beheer en WION 100 0 € 1,00 € 100,00 4 admin beheer en WION 100 € 1,00 € 100,00
5 Periodieke aansluitvergoeding 1 100 € 18,50 € 7,50 € 18,50 € 750,00 5 Periodieke aansluitvergoeding 1 100 € 18,50 € 6,48 € 18,50 € 648,00
6 Capaciteitstarief 1 100 € 133,44 € 1,67 € 133,44 € 167,00 6 Capaciteitstarief 1 100 € 162,64 € 2,03 € 162,64 € 203,00
7 Systeemdiensten 1 100 € 4,16 € 0,27 € 4,16 € 27,00 7 Systeemdiensten 1 100 € 4,16 € 0,27 € 4,16 € 27,00
8 Vastrecht transport 1 100 € 18,00 € 0,54 € 18,00 € 54,00 8 Vastrecht transport 1 100 € 18,00 € 0,54 € 18,00 € 54,00
9 period. kosten extra LS‐aansl. 10 € 174,10 € 1.741,00 9 period. kosten extra LS‐aansl. 10 € 203,30 € 2.033,00
Jaarlijkse exploitatiekosten € 474,10 € 2.739,00 Jaarlijkse exploitatiekosten € 503,30 € 2.965,00

10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 3.987,49 € 2.032,84 10 Kapitaallasten obv annuiteiten 4% 4% 60 60 € 3.941,62 € 2.081,54

tarieven netbeheerder
behorend bij LS‐kabel met hulpaders en andere LS‐aansluitingen

januari 2013 PME Adviesbureau B.V.



InterGemeentelijk-overleg Openbare Verlichting


	Doc5
	Disclaimer publicatie
	Herziene rapportage eigen OVL-kabels 31-1-2013
	IGOV_ontwerp_KAFT_DEF 1



