
   

OVL Symposium IGOV - Netbeheerders

Gezamenlijke belangen!
“Inzicht en aanpak van de belangrijke thema’s netbeheer Openbare Verlichting”

Donderdag, 8 maart 2018
 

voorafgaand aan dit Symposium is een IGOV vergadering (alleen voor overheden)

Onderdoor 5, 3995 DW te Houten

Locatie informatie: www.joinn.nl

Tijden: Symposium : 12:00 uur inloop en lunch 
13:00 uur aanvang Symposium
16:15 uur netwerk borrel

De ontwikkelingen in de Openbare Verlichting gaan snel, en hebben grote impact op techniek 
en organisatie van het boven- en ondergrondse. Vanuit zowel IGOV als Netbeheer NL 
ontstond enkele jaren geleden de wens om een aantal lopende dossiers vanuit gezamenlijke 
belangen verder uit te werken. De resultaten willen we graag delen, en we willen samen met 
de deelnemers vooruitkijken naar vervolg…  Uw bijdrage daarbij is zeer welkom!
 
IGOV/OVLNL en de Netbeheerders willen u met dit OVL Symposium betrekken bij de invulling 
van onze gezamenlijke belangen in de Openbare Verlichting. Dat gebeurt op verschillende 
manieren:

1. We staan stil bij voor de normale operatie belangrijke zaken
2. We kijken naar de toekomst
3. Communicatie staat hoog op de lijst
4. We staan stil bij inspirerende pilots, en
5. Er is tijd en ruimte om ook uw thema naar voren te brengen en te bespreken.

Met het programma willen we laten zien dat we OVL vooruithelpen door er gezamenlijk de 
schouders onder te zetten. Er is voldoende mogelijkheid om uw netwerk te vergroten! 

Deze bijeenkomst is kosteloos toegankelijk voor alle beheerders OVL en medewerkers Netbeheerders.

Aanmelden via deze link

Voor vragen of opmerkingen mail naar:  kenniscafe@igov.nl

https://ovlnl.nl/netwerken/evenementen/aanmeld-formulieren/293-aanmelden-ovl-symposium-igov-netbeheerders
http://www.joinn.nl/#_blank
mailto:kenniscafe@igov.nl


   

Programma OVL Symposium IGOV - Netbeheerders

13:00 uur 

Opening en Welkom
Door dagvoorzitter Daaf de Kok (Licht en Donker advies)

13:10 – 13:30 

Samenwerking IGOV – Netbeheerders
Door Theo Boerman, wethouder en voorzitter samenwerking IGOV- NBNL

13:30 – 13:45 

Gemeenten oké! En de Netbeheerders dan?
Door Koen Verbogt, Directeur Aanleg & Vervanging bij Stedin (onder voorbehoud)

13:45 – 14:15

Presentatie Communicatie en OVL Netbeheer
Highlights vanuit de IGOV – netbeheerders werkgroep Communicatie
Waaronder: Grootverbruik / Kleinverbruik,  verbruiksbepaling

14:15 – 14:45

Presentatie Techniek en OVL Netbeheer
Highlights vanuit de IGOV – netbeheerders werkgroep Techniek
Waaronder: voorkomen van storingen, schakelen of knippen

14:45 – 15:15

Pauze

14:15 – 16:00

Netbeheer en de Toekomst
Door Arthur Klink en Rick Poulussen
Interactieve sessie over de toekomst….

- Smart City
- Veiligheid
- Dienstverlening
- ….en wat de bezoekers nog aanvullen

In deze sessie komen verschillende pilots aan de orde, die met u worden gedeeld.

16.00

Hoe we verder gaan, wie doet er mee
door dagvoorzitter

16.15

Afsluitng en Netwerkborrel


