
AGENDA

•OVL speelveld

•Dienstverlening Stedin, trend naar meer zelf doen

•Versnellen dienstverlening door Stedin en gemeenten



KLANTTEVREDENHEID METEN EN GERICHT VERBETEREN



KLANTDAGEN OPENBARE VERLICHTING

Video klantdagen OVL

https://cloud-nl.inhousefilming.com/index.php?id=512&action=show_movie&movies_id=10609&movie_code=eca586353b8eb9e185338a9919a91998


AANVRAGEN OVL | VERGUNNINGEN

Waarom zijn vergunningen nodig?

• Stedin moet voor veel aanvragen een vergunning aanvragen bij de gemeente. 

• Door middel van de vergunning wordt geborgd dat de kabels op de juiste plek gelegd worden                                    

en bijvoorbeeld de wortels van bomen worden beschermd. 

Stappen en doorlooptijd vergunningen

• Om de vergunningsaanvraag te kunnen beoordelen, stelt Stedin een Definitief Ontwerp op. Dit is een tekening met exacte maatvoering 

waarin het bestaande net wordt weergegeven en de uit te voeren wijzigingen. Na ontvangst van de vergunningsaanvraag en het ontwerp, 

heeft een gemeente ca. 3 tot 6 weken nodig om de vergunning te verlenen. 

• Daarnaast moet Stedin altijd een graafmelding doen in geval grondroering nodig is. Vaak moet deze vergunning minimaal 10 werkdagen 

voor aanvang van de werkzaamheden aangevraagd te worden, 

Hulpvraag aan klanten

• Onderzoeken mogelijkheden om de termijn waarin de graafmelding wordt gedaan te reduceren

• Onderzoeken mogelijkheden om de vergunning bij de aanvraag bij te sluiten

• Bij de aanvraag aan te geven op een kaart waar Stedin kabels mag leggen zodat niet een aparte vergunning hoeft te worden 

aangevraagd. 



AANVRAGEN OVL | BODEMONDERZOEK
Waarom is bodemonderzoek nodig?

• Omdat Stedin wil dat haar medewerkers en of medewerkers van ingehuurde 

aannemers veilig kunnen werken, wordt bij iedere werkzaamheid waarbij 

grondroering aan de orde is, bodemonderzoek gedaan.

• Op basis van het bodemonderzoek wordt de veiligheidsklasse bepaalt. Afhankelijk 

van deze klasse wordt bijv. uiteindelijk bepaald welke PBM’s de medewerkers 

moeten gebruiken en of er vervuilde grond moet worden afgevoerd. 

Stappen en doorlooptijd bodemonderzoek

• Het bodemonderzoek van Stedin bestaat uit maximaal drie stappen:

• Beoordeling op basis van bodemkaarten (duurt ~ 3 werkdagen)

• Opvragen bodemrapporten (duurt ~ 20 werkdagen)

• Uitvoeren bodemonderzoek (duurt ~20 werkdagen)

• Nadat het bodemonderzoek is afgerond, mag worden gestart met de uitvoering.

Hulpvraag aan klanten

• Bij indienen aanvraag bij MA.nl kan de gemeente beschikbare bodemgegevens 

aanleveren volgens specificaties Stedin.

• Dit kan de doorlooptijd van de aanvraag verkorten met 4 tot 6 weken.





OVL Symposium IGOV – Netbeheerders



OVL Symposium IGOV – Netbeheerders



OVL Symposium IGOV – Netbeheerders
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OVL Symposium IGOV – Netbeheerders

Storingen

OVL in GV (A1) of KV

Verschillende partijen op het geschakelde net (in combinatie met meten)
van onbemeten naar bemeten

Installatieverantwoordelijkheid OVL installatie bovengronds

Beschikbaar stellen van branduren / verbruiksbepaling

OVL in plaats van OV
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Onderwerpen OVL monitor

Communicatie strategieën / vormen

Doorlooptijden

Actualiteit wet voortgang energietransitie
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Werkgroep Techniek
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Werkgroep Techniek

Onderwerpen en producten

Knippen en BEI

Netbeheerders knippen de kabel wanneer 

een lichtmast wordt vervangen. 

Is dat nou wel zo handig van die netbeheerder?

Artikel



Werkgroep Techniek

Onderwerpen en producten

Medegebruik lichtmast

“Lichtmast” dekt de lading niet meer; de mast wordt 

steeds meer misbruikt voor andere functies.… 

Waar moet je als OVL-beheerder zoal op letten?

IGOV-publicatie



Werkgroep Techniek

Ons hoofdonderwerp: storingen

• Oorzaken

• Melden en oplossen

• Voorkomen

• Lessons learned



Werkgroep Techniek

Oorzaken

Artikel
Typisch:  loze meldingen



Werkgroep Techniek

Oorzaken

Artikel
Typisch: meest voorkomend, snel oplosbaar, mogelijke herhaalstoring



Werkgroep Techniek

Oorzaken

Artikel
Typisch:  zowel graafwerk (snel herstel) als kabel intern defect (langere hersteltijd)



Werkgroep Techniek

Oorzaken

Artikel
Typisch:  zeldzaam, maar grote gevolgen



Werkgroep Techniek

Melden en oplossen


