
  

  

 
 

 

Uitnodiging 
 

Het IGOV en Rijkswaterstaat nodigen OVL-functionarissen van overheden van harte uit voor het 
kenniscafé met als thema: 

 

‘Energieakkoord en OVL’ 
 

Donderdagmiddag 12 juni 2014 
Aansluitend aan de IGOV-vergadering 

Inclusief  lunch van 12:00 uur tot 16:00 uur 
 

Locatie 
Aristo zalencentrum, Brennerbaan 150 , Utrecht. Vrij parkeren en direct naast NS station Lunetten 

http://aristo.nl/upload/file/Routebeschrijving-Aristo-Utrecht.pdf 
 
Dyana Loehr (Rijkswaterstaat), trekker van de OVL-doelstellingen, zal gemeentes informeren over de 
inhoud van het akkoord voor wat betreft openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. En over de 
activiteiten die in gang zijn gezet om de gestelde doelen te monitoren en behalen. 
 
Het IGOV onderschrijft de energiebesparingsdoelstellingen en wil gemeenten stimuleren aan de slag te 
gaan en hen helpen bij het nastreven van de energiedoelstellingen. 
 
Dit kenniscafé is de springplank voor diverse bijeenkomsten en activiteiten die Rijkswaterstaat al dan 
niet in samenwerking met IGOV komende maanden zal organiseren vanuit haar opdracht om de 
prestaties van gemeenten te volgen. 
 
Voor openbare verlichting is dit de zoveelste energiebesparingsafspraak, openbare verlichting is al sinds 
jaar en dag koploper op het gebied van energiebesparing. Is desondanks toch nog winst te behalen? 
We zullen hierover met elkaar discussiëren  aan  de hand van de volgende thema’s: 
 

Organisatorisch 
 Hoe organiseer je het gesprek over het Energieakkoord in de eigen organisatie? Hoe organiseer je 

het bestuurlijk? Hoe organiseer je met elkaar? Hoe maak je je prestaties meetbaar? Hoe past dit in 
het effectief onderhoud en beheer? 

Technisch 
 Welke maatregelen kan ik nemen? Voorbeelden van maatregelen en ervaringen van andere 

gemeenten. 
 

Bedreigingen en Kansen 
 Hoe zien we vanuit OVL de haalbaarheid van de energiedoelstellingen? Wat willen we de 

projectleider meegeven? Aanvaarden we de voortrekkersrol van Openbare Verlichting? Wat als je 
gemeente al koploper is? 

 
 
 
 
 



  

  

 
  
 
PROGRAMMA IGOV KENNISCAFÉ “ENERGIEAKKOORD EN OVL: 
 
12:00 uur Inloop en lunch 
 
13:00 uur  Inleiding Energieakkoord 
 
13:30 uur Workshop deel 1 
 
14:15 uur Workshop deel 2 
 
15:00 uur Pauze 
 
15:30 uur Resultaten workshops en vervolg 
 
16:00 uur Sluiting 
 
 
Het doel van de bijenkomst is tweeledig: 
Op welke wijze geeft u als gemeente inhoudelijk vorm en inhoud aan het Energieakkoord, zowel 
organisatorisch als technisch. 
Welke barrières ondervindt u binnen uw gemeente teneinde de doelstellingen van het Energieakkoord te 
bereiken en welke mogelijke oplossingen of oplossingsrichtingen kunt of wilt u meegeven aan andere 
gemeenten. 
 
 
Deze bijeenkomst is kosteloos en alleen toegankelijk voor vaste medewerkers van overheden. 
 
 
Voor aanmeldingen en info: kenniscafe@igov.nl 
 
 

 De volledige tekst van het Energieakkoord is te vinden op  www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/ovl/energieakkoord 
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