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Inleiding 

In Nederland zijn lichtmasten op veel verschillende manieren aangesloten. Deze modelbrief betreft 

alleen lichtmasten die op het net van een netbeheerder zijn aangesloten, en waarbij de aarding van 

de Netbeheerder gebruikt wordt.  

Houdt daarbij rekening met het volgende: 

Volgens artikel 2.2.1.2 NetCode mag de netbeheerder zelf bepalen of het net, of gedeelte ervan, in 

aanmerking komt om als TN-stelsel te worden gebruikt ten behoeve van aardingsvoorzieningen van 

elektrische installaties en welke aanvullende voorwaarden daartoe op de aansluiting van toepassing 

zijn. Volgens artikel 2.2.1.3 van de NetCode is voor het gebruik van objecten van de netbeheerder als 

aardingsvoorziening toestemming van de netbeheerder vereist. 

De netbeheerder is niet verplicht om aarding aan te bieden of aarding van lichtmasten op haar net 

toe te staan. 

 

Het is daarom van belang om, voor het versturen van deze brief, de situatie in uw gemeente eerst 

goed te laten onderzoeken. 

 

MODELBRIEF 

 

Geachte mevrouw, meneer, 

 

Een belangrijke kerntaak van de gemeente is het in stand houden van de veiligheid van het openbare 

gebied. De zorg voor veiligheid van elektrische installaties in de openbare ruimte komt hieruit voort. 

 

Een groot deel van de openbare verlichting (OVL) in onze gemeente is op een door u geleverde 6A 

geschakelde OVL-aansluiting gekoppeld. Bij deze OVL-aansluitingen wordt het aardscherm van de 

aansluitkabel gekoppeld aan de aardklem van de aansluitset in het lichtpunt. 

De aardklem van de aansluitset is dus normaal gesproken elektrisch gekoppeld aan uw bedrijfsaarde. 

Ze wordt sinds jaar en dag te goeder trouw in het installatiedeel van de gemeente toegepast als 

veiligheidsaarde.  

 

Deze situatie willen we graag formaliseren. Met deze brief vragen wij u op basis van artikel 2.2.1.3 

van de Netcode toestemming voor het gebruik van de bedrijfsaarde bij geschakelde OVL-

aansluitingen. 

 

Een voldoende laagohmig retourpad is van belang bij het voldoen aan de criteria van automatische 

afschakeling en de aanrakingsveiligheid. Dit geldt voor zowel de gemeentelijke installatie als de 

installatie van de netbeheerder.  

 

Door het uitvoeren van metingen kan worden vastgesteld of aan deze criteria wordt voldaan. Gezien 

het gemeenschappelijk belang van veiligheid aan beide zijden wil de gemeente voorstellen om te 

gaan samenwerken in deze. Deze samenwerking is gericht op het verkrijgen van inzicht in de 

elektrische eigenschappen van de lichtpunten, aansluitingen, kabelnetten en voedingspunten zodat, 

waar nodig, gerichte maatregelen kunnen worden getroffen. 

 

Met belangstelling kijken we uit naar uw reactie op onze vraag en ons voorstel. 

 

Met vriendelijke groet, 


