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Hierbij de door Delta aangeleverde onderbouwing bestaande uit stukken wetsartikelen en de memorie van 
toelichting. 
 
Kern is: 
 
Systeembeheerder sluit aan; 
Uitzondering voor oa. OVL  beheerders, … Maar daadwerkelijke koppeling/aansluiting wordt door 
Systeembeheerder verzorgd. 
Voor overige activiteiten (vervangen/verwijderen/verplaatsen van lichtmasten, gaan we afspraken maken. 
Wel zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden: 
 

-          Bepaalde omvang van de installatie 2MVA komt ongeveer overeen met 40.000 lichtmasten 
-          Er moet een daarvoor ingerichte organisatie aanwezig zijn bij de OVL beheerder 
-          Er moet een kwaliteitsborgingssysteem aanwezig zijn  

 
Verder zie onderstaande artikelen  
 
6.3 Kerntaak: aansluiten Systeembeheerders hebben tot taak aansluitingen aan te leggen en te beheren. Het uitgangspunt is 
dat eenieder recht heeft op een aansluiting. Dit is de basis voor het recht op toegang tot het systeem. Dit uitgangspunt is 
vervolgens uitgewerkt naar verschillende categorieën. Bij kleine aansluitingen en elektrische aansluitingen tot 1 MVA sluit 
een systeembeheerder de verzoeker binnen een redelijke termijn aan op een punt dat de laagste kosten oplevert. Bij grote 
aansluitingen voor gas en elektrische aansluitingen boven de 1 MVA heeft een verzoeker meer keuzevrijheid over het 
spannings- of drukniveau waarop hij aangesloten wil worden en op welke voor een aansluiting geschikte plek. Uiteraard 
draagt de verzoeker dan via een vergoeding wel zelf de kosten. Deze voorgestelde systematiek is gelijk aan de huidige. Op 
basis van de huidige regels kan een aansluiting voor elektriciteit van 10 MVA of groter door derden worden aangelegd. Dit 
kan ook in het geval van kleine aansluitingen van bepaalde bedrijven of organisaties met een bijzondere hoeveelheid 
aansluitingen, zoals beheerders van (mj mijn aanvulling openbare verlichting). In het voorstel wordt deze mogelijkheid 
gehandhaafd, maar is niet langer sprake van een verplichting voor degene die de aansluiting wenst om de aanleg ervan aan 
te besteden. Het is immers aan degene zelf om te bepalen hoe hij een partij willen selecteren voor de aanleg of dat hij het 
zelf wenst te doen. Daarnaast is bepaald dat de daadwerkelijke koppeling van de aansluiting met het systeem door de 
systeembeheerder wordt verzorgd. Dit voorkomt dat een derde ingrepen kan en moet doen in het systeem van de 
systeembeheerder. Hiermee zijn de technische en veiligheidsaspecten voldoende geborgd, terwijl het ook voor grote 
afnemers mogelijk blijft een ander dan de systeembeheerder de aansluiting te laten realiseren.  
 
Artikel 1.2 (uitzonderingen) 
1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt als aangeslotene met 
een grote aansluiting voor elektriciteit beschouwd een organisatorische eenheid die zich in 
hoofdzaak bezighoudt met: 
a. openbaar vervoer per trein, metro, tram of trolley, 
b. mijnbouwkundige activiteiten, 
c. het beheer en de exploitatie van telecommunicatie- en kabelnetwerken, 
d. het beheer van de openbare verlichting of van verkeersregelinstallaties, 
e. riolering, bemaling, waterzuivering of transport en distributie van water, 
mits: 
1o. de eenheid daarbij uitsluitend ingevolge de technische aard van de bedrijfsuitoefening 
beschikt over verscheidene aansluitingen, 
2o. het totale aan de eenheid voor die bedrijfsuitoefening beschikbaar gestelde vermogen 
meer bedraagt dan 2 MVA en 
3o. de bedrijfsuitoefening door deze eenheid op fysiek geïntegreerde basis geschiedt. 
 


