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Voortgangsrapportage ‘IGOV - werkgroep Stedin’ 
 
Datum:  5 februari 2021 
 
Deelnemers: 
gemeente Amersfoort  : Sake Takken 
gemeenten van Bureau OVL : Wilco Knip 
gemeente Dordrecht  : Johan Jonker 
gemeente Rotterdam  : Peter Wijnands 
namens gemeenten/IGOV : Joris Dijkstra (secretaris) 
Stedin     : Bas Geense (voorzitter), Erik Janssen, Michiel Gijt  
 
Overzicht onderwerpen in behandeling; 
1. Standpunt Stedin inzake aarding van lichtmasten 
2. Uitfasering TF 
3. Stand van zaken rondom 16c overeenkomst en aanleggen van nieuwe aansluitingen onder 16c 
4. Portal 16c 
5. Proces storingen 
6. Vrijschakelen (binnen 16c) 
7. Beleid vervangen aansluitkasten 
8. Aansluitingen Abri’s 
 
Stand van zaken: 
 
1. Standpunt Stedin inzake aarding van lichtmasten 

Het thema rondom aarding van lichtmasten is al lang in behandeling in het overleg met Stedin. In 2019 
was er nog sprake van schriftelijke communicatie vanuit Stedin naar al haar gemeentelijke klanten, 
maar dat is destijds niet gebeurd. Er is nu ook een landelijke IGOV werkgroep met dit onderwerp bezig. 
Daarnaast is er in 2020 een onderzoek uitgevoerd door Stedin samen met de gemeente Dordrecht naar 
‘Elektrische veiligheid’. De bevindingen uit dat onderzoek hebben als resultaat dat Stedin besloten 
heeft om een inspectieplan voor haar gehele gebied op te gaan stellen. Vanaf januari ’21 komt 
daarmee het onderwerp ‘aarding van lichtmasten’ weer nadrukkelijk op de agenda van het overleg. 

 
2. Uitfasering TF 

De uitfasering van de TF is al geruime tijd een vast agendapunt van het overleg waarbij de projectleider van 
Stedin steeds verslag doet over de stand van zaken.  
De werkgroep heeft naar aanleiding van diverse klachten op 15 juli ’20 een uitgebreide memo over de gang van 
zaken gestuurd met o.a. aansturing op een veel betere communicatie naar de gemeente. In december ’20 heeft 
Stedin de gemeenten in haar gebied ingelicht middels een tweetal brieven. Helaas met een aantal fouten, maar 
die zijn inmiddels hersteld. Stedin is gestart met de uitvoering en adviseert de gemeenten ook tijdig voor haar 
eigen installaties de TF schakeling te vervangen.  
Gedurende het proces van uitfasering blijft dit een actiepunt voor het overleg. 

 
3. Stand van zaken rondom 16c overeenkomst en aanleggen van nieuwe aansluitingen onder 16c 

Een eerdere toezegging van Stedin was dat vanaf januari 2020 de daartoe gecertificeerde aannemers 
van de gemeenten onder 16C ook nieuwe aansluitingen zouden mogen gaan maken. Dit was inmiddels 
afgerond en alle gemeenten in het Stedin gebied zouden per brief over de nieuwe mogelijkheden in 
16c geïnformeerd gaan worden. Stedin heeft  echter de 16c overeenkomst hierop willen aanpassen en 
wilde tegelijkertijd ook nieuwe eisen doorvoeren. De gemeentelijke afvaardiging van het overleg heeft 
in juni ’20 in een memo haar bezwaren hierover ingediend. Het resultaat daarvan is dat er gezamenlijk 
aan een nieuwe overeenkomst wordt gewerkt. Daarmee is het onder 16c aanleggen van nieuwe 
aansluitingen opgeschort. 
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4. Portal 16c 
Bij het onderwerp 16c portal worden diverse inhoudelijke onderwerpen besproken. De periodieke 
rapportage 16c, de levering van de aansluitkastjes en tijdige facturatie is een vast aandachtspunt. De 
verwerking van de revisie en de facturatie van 16c activiteiten is een punt van aandacht. We hebben 
een aantal verzoeken ingediend om de performance van de portal te verbeteren. 

 
5. Proces storingen 

Het proces storingen (kabelstoringen) wordt door Stedin opgepakt. In een werkgroep bestaande uit 
zowel Stedin en gemeentelijke medewerkers is het complete proces storingen doorgelicht. Het 
resultaat daarvan is een notitie die het proces storingen duidelijk in kaart brengt en de 
onduidelijkheden, dan wel interpretatieverschillen uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) 
wegneemt. De notitie wordt intern binnen Stedin voorgelegd aan het MT. Gevraagd wordt in te 
stemmen met het opstellen van een addendum aan de reeds bestaande DVO. 

 
6. Vrijschakelen (binnen 16c) 

De gemeenten die een 16c overeenkomst hebben zijn door Stedin in december ’20 schriftelijk 
geïnformeerd dat per januari ’21 de dienst vrijschakelen binnen 16c wordt opgestart (zie bijlage 
presentatie van Stedin). 

 
7. Beleid vervangen aansluitkast 

Stedin heeft haar (aangepast) beleid met betrekking tot vervangen van aansluitkasten in het overleg 
van december ’20 gepresenteerd. De gemeenten zijn het eens met dit beleid en dit is als zodanig 
vastgelegd (zie bijlage). 

 
8. Aansluitingen Abri’s 

Gemeenten hebben in juni ’20 een memo ingediend over het proces van aanvraag en wijziging van 
aansluitingen t.b.v. Abri’s, stadsplattegronden e.d.  Daarnaast is in de memo gevraagd naar het beleid 
van EAN code’s m.b.t. dit soort aansluitingen. Memo is door Stedin in behandeling genomen. Nu 
moeten Abri- aansluitingen via MijnAansluitingen.nl aan gevraagd worden en kan dit niet via de OV-
portal.  Er is een tijdelijke situatie gecreëerd. Definitieve oplossing wordt in Q2 - 2021 verwacht. Er is 
nog geen duidelijkheid gegeven door Stedin over het beleid t.a.v. EAN code’s. Toezegging luidt dat 
Stedin hierop in het volgend overleg (17 maart a.s.) op terug komt. 

 
 
 
Planning overleggen: 
3 maart ’21 - Vooroverleg (gemeentelijke afvaardiging) 
17 maart ‘21 - BuRoDAS overleg (overleg met Stedin) 
10 mei ‘21 - Vooroverleg 
19 mei ‘21 - BuRoDAS overleg 
30 juni ‘21 - Vooroverleg 
14 juli ‘21 - BuRoDAS overleg 
 
 
Input, vragen/opmerkingen ontvangen wij graag. Dit kan per mail naar: fj.jonker@dordrecht.nl 


