
Het InterGemeentelijk overleg Openbare Verlichting 
(IGOV) ontstond ruim 12 jaar geleden binnen drie gemeen-
ten in Nederland. Ambtenaren die in de openbare verlich-
ting werkzaam zijn, wilden kennis met elkaar delen. Door 
de liberalisering van de energiebedrijven gingen steeds 
meer gemeenten als wegbeheerder de openbare verlichting 
taak naar zich toetrekken. “Ambtenaren werden verant-
woordelijk voor de portefeuille verlichting en waren er 
eigenlijk nog niet zo in thuis”, vertelt IGOV-voorzitter 
Arthur Klink. “Daar ontstond het idee om met elkaar te 
overleggen en van elkaar te leren. We staan allemaal voor 
hetzelfde probleem.”

In 12 jaar tijd is het overlegorgaan langzaam uitgegroeid tot 
53 gemeenten, verspreid over heel Nederland. “We merk-
ten al snel dat veel grote en middelgrote gemeenten lid 
waren en dat we als partij werden geaccepteerd in de 
markt”, zegt Klink. “De branche zag er een voordeel in. De 
VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten, red.) zag ons 
bijvoorbeeld als een mooi klankbord. Dat was het moment 
dat we dachten: we moeten ons iets beter organiseren.”
Klink benadrukt dat het IGOV nooit een formele organisa-
tievorm heeft willen worden. “Dat zou veel te gecompli-
ceerd worden en het zou wat ons betreft ook niets toevoe-
gen. Wij hadden gewoon structureel en heel trouw overleg 
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met elkaar, daar lag niets aan ten grondslag.” Om toch een 
gevoel van samenhang te geven, werden gedragsregels 
opgesteld, waar ieder nieuw en bestaand lid van het IGOV 
zich aan moet conformeren. Niet een statuut met een juri-
dische status, maar volgens Klink meer een gentlemen’s 
agreement. “Dat zorgde voor net even iets meer dan de 
vrijblijvendheid die we tot dan toe hadden. We zijn lid-
maatschapvergoeding gaan heffen en hebben een secreta-
riaat ingehuurd. Ons motto werd in feite ‘informeel, maar 
niet vrijblijvend’.”

Serieuze partij
Uit die gedragsregels kwamen ook steeds meer werkgroe-
pen binnen het IGOV voort. “We liepen er in ons werk 
tegenaan dat dingen niet geregeld waren. Dat gingen wij 
onderzoeken en we spraken af: dat doen we op deze 
manier”, licht Klink toe. “Dat zijn geen normen of richtlij-
nen, maar meer omschrijvingen hoe een aantal gemeenten 
in Nederland het doen.” Doordat het intergemeentelijk 
overlegorgaan bleef groeien, wonnen de publicaties van 
deze werkgroepen steeds meer in waarde. “Als wij iets 
opschreven, betekende het dat heel veel gemeenten het zo 
deden. We werden in de ogen van anderen steeds meer een 
serieuze partij.”

Omdat de continuïteit van het IGOV gewaarborgd moest 
blijven en de ledenadministratie door het groeiende leden-
aantal steeds belangrijker werd, ging het orgaan kijken naar 
partijen om mee samen te werken. In de NSVV werd een 
goede samenwerkingspartner gevonden. De NSVV brengt 
aanbevelingen en regelgeving uit, terwijl de leden van het 
IGOV veel meer aan de praktische kant werken en normen 
en aanbevelingen juist toepassen. “Zij hebben behoefte aan 
terugkoppeling uit die praktijk, terwijl wij juist behoefte 

hebben aan regelgeving”, verduidelijkt Klink. “Door de 
samenwerking zitten wij dichtbij de bron van die regelge-
ving, zoals lichttechnische kwaliteitscriteria, en krijgen zij 
tegelijkertijd de ervaring van ons te horen. Wij hebben al 
veel nieuwe input geleverd voor normen. De NSVV maakt 
publicaties die een breed draagvlak hebben en daardoor de 
status van een officieel document krijgen. De samenwer-
king is dus heel zinvol, aan beide kanten.” Als onderdeel 
van de samenwerking tussen NSVV en IGOV heeft eerst-
genoemde het secretariaat en de administratie van het 
IGOV onder haar hoede genomen.

Werving
Het aantal leden van het IGOV is sinds de oprichting aan-
zienlijk gestegen, maar komt met 53 nog altijd niet in de 
buurt van het totale aantal gemeenten in Nederland. Tot 
enkele jaren geleden deed het IGOV geen enkele moeite 
om leden te werven. Ambtenaren kwamen wel IGOV-leden 
tegen in het veld en vroegen of zij ook lid mochten worden 
van het overlegorgaan. “Dan was het antwoord altijd ja”, 
zegt voorzitter Klink. “Kom erbij, maar iedereen moest zelf 
naar ons toekomen.” Met de komst van de Taskforce 
Verlichting in 2007 kwam hier een merkbare verandering 
in. Veel ambtenaren wisten niet hoe ze met de door de 
Taskforce opgelegde verbeteringen om moesten gaan, ze 
waren die interesse in hun vakgebied niet gewend. 
Gemeenten gingen op zoek naar antwoorden en kwamen 
bij het IGOV terecht. In overleg met SenterNovem, namens 
de overheid uitvoerder van dat onderzoeksproject, besloot 
het IGOV om meer naar buiten te treden en de helpende 
hand te bieden. “Iedere gemeente heeft natuurlijk iemand 
die verantwoordelijk is voor de openbare verlichting. In de 
grotere gemeentes zijn er mensen die daar speciaal mee 
bezig zijn. Ik heb mensen vaker verteld dat ze lid konden 
worden en ook SenterNovem vertelt over ons tijdens pre-
sentaties”, zegt Klink. “Dat heeft geleid tot een enorme 
toename van leden. Ik verwacht dat we snel naar de 100 
leden gaan groeien. We hoeven geen agressieve verkoop-
technieken toe te passen; elke gemeente is welkom. Alleen 
is het niet vrijblijvend: als je ervoor kiest om lid te worden, 
wordt er wel wat van je verwacht. Het moet geen praatclub 
worden die af en toe met elkaar borrelt. IGOV is een ken-

‘Contracten worden niet altijd opgesteld in het belang van de 
gemeente, maar meer in het belang van de grote netbeheerder’
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In Zeeland hebben de dertien gemeenten besloten om 
het onderhoud en beleid rond openbare verlichting 
gezamenlijk te doen en ook gezamenlijk Europees aan 
te besteden. “Mijn collega’s en ik doen de openbare 
verlichting er eigenlijk bij, het is misschien 5% van 
onze werkzaamheden”, vertelt Johan van Driessche 
van de gemeente Terneuzen. “Bij het IGOV zitten veel 
grote gemeenten, die mensen hebben die voor mis-
schien wel 100% de openbare verlichting op zich 
nemen.” De stap van de gezamenlijke Zeeuwse 
gemeenten om zich bij het IGOV aan te sluiten was dan 
ook geen moeilijke. “Er is onderling heel veel kennis uit 
te wisselen. Zo leren wij bijvoorbeeld over de wijze van 
aanbesteding en over manieren om energie te bezui-
nigen”, zegt Van Driessche
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nisplatform voor gemeenten en van 
gemeenten. Het belang ervan is dat je 
als lid van het IGOV kennis opdoet 
die direct toepasbaar is in jouw dage-
lijkse praktijk. Het is echt heel con-
creet, het zijn dingen waarmee je 
direct verder kunt.”

Netbeheerders
Hoewel de markt voor openbare ver-
lichting allang is geliberaliseerd, zijn 
gemeenten nog steeds afhankelijk van 
de stroomtoevoer via de netbeheer-
ders. Omdat er veel meer marktwer-
king is dan voorheen, zijn die energie-
leveranciers commerciëler gaan den-
ken. “Contracten worden niet altijd 
opgesteld in het belang van de 
gemeente, maar veel meer in het 
belang van de grote netbeheerder”, 
stelt Klink. “Als kleine gemeente is 
het dan lastig om daar tegenin te gaan. 
Dan zegt de netbeheerder: het is mijn 
kabel, dan leg je toch je eigen kabel 
neer?” Om daar een tegenwicht aan te 
geven, schuift het IGOV als gelijk-
waardige partner aan de onderhande-
lingstafel. Vanuit die betere verhou-
ding worden landelijke afspraken met 
een netbeheerder gemaakt.
Tegenover andere marktpartijen staat 
het IGOV vaak wat terughoudend, 
omdat daar veelal commerciële activi-
teiten aan ten grondslag liggen. Maar 
wordt er een nieuw product gelan-
ceerd of komt een fabrikant met iets 
innovatiefs op het gebied van verlich-
ting, dan vindt het IGOV het volgens 
Klink leuk om al vroeg op de hoogte 
te zijn: “Fabrikanten toetsen ook wel 
dingen bij ons, als klankbord. We zijn 
geen inkooporganisatie, maar we wil-
len wel de kennis. Er zal voldoende 
behoefte blijven voor gemeentes om 
kennis te blijven delen. We delen bij-
voorbeeld kennis rond openbare aan-
bestedingen van verlichting. Het zijn 
allemaal onderwerpen die iedere keer 
terugkomen en waarmee iedereen 
eigen ervaringen heeft.”

www.igov.nl
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LinkedIn
IGOV is sinds kort actief leden aan het werven binnen Nederlandse gemeenten. 
Eén van de manieren om de juiste mensen snel te bereiken is de zakelijke net-
werksite LinkedIn. Sinds december heeft IGOV een eigen groep op het steeds 
populairder wordende sociale netwerk, waar verlichtingsambtenaren zich kun-
nen aanmelden.

Het LinkedIn-profiel wordt door IGOV vooral gebruikt als digitaal visitekaartje en 
is een aanvulling op de bestaande eigen website. Binnen het overlegorgaan 
bestond de behoefte tot een netwerkkaart voor personen die zich binnen 
gemeenten bezighouden met openbare verlichting. Door het sociale karakter van 
LinkedIn ontstaat een netwerk van ambtenaren en hun contacten, waardoor IGOV 
nationaal meer onder de aandacht komt.
De IGOV-groep is te vinden op http://www.linkedin.com/groups?gid=2574349.
 

Werkgroepen
Binnen IGOV houdt een aantal werkgroepen zich bezig met specifieke onder-
werpen. IGOV werkt breed aan meer onderwerpen rond openbare verlichting. 
De belangrijkste werkgroepen buigen zich over het duurzaam inkopen, de 
inspectie van verlichting, dynamische verlichting, herziening kwaliteitscriteria 
(herziening deel 3), de overeenkomst met de netbeheerder, de norm NEN 1010, 
en kengetallen voor openbare verlichting en opleidingen.

In de volgende editie van de nieuwsbrief gaan we met Johan Jonker van de 
gemeente Dordrecht dieper in op de werkgroep ‘kengetallen’. Deze werkgroep 
houdt zich bezig met het aanpassen van de NSVV-aanbeveling over kengetallen 
in de openbare verlichting.
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