
Aan de hand van een consultatiedocument met daarin 37 
gerichte vragen konden netbeheerders, gemeenten, bedrij-
ven, leveranciers en andere organisaties aangeven op welke 
punten de genoemde wetten mochten worden bijgespij-
kerd. Doel: het snoeien in en vereenvoudigen van complexe 
regelgeving, het indammen van stroperige procedures en 
op die manier lagere lasten realiseren voor bedrijven en 
overheid. Helaas vielen een groot aantal vraagstukken, 
klachten en vragen over energiekwesties waarmee gemeen-
ten regelmatig bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) aanklopten, echter buiten het kader van de door de 
NMa opgestelde vragenlijst. De opzet sloot simpelweg niet 
aan bij de vele klachten over kosten of procedures en werk-
wijzen van netwerkbedrijven, waarmee gemeenten zich 
periodiek geconfronteerd zagen. Sterker nog, vaak was er 
juist sprake van te weinig regels. De daardoor ontstane 
vrijheden werden naar eigen inzicht gebruikt en soms zelfs 
misbruikt door de netwerkbedrijven. De geest van de wet is 
weliswaar gericht op het belang van de gebruikers, maar 
geeft de energiesector toch heel wat ruimte voor de invul-

ling van het eigen belang. Dit plaatst de gemeenten soms in 
een achtergestelde of onmachtige rol, zo luidde de conclu-
sie van de gemeenten, die de door hen ervaren knelpunten 
lieten optekenen in een aan de NMa gericht evaluatiedocu-
ment. Gemeenten zagen vooral op het gebied van open-
bare verlichting enkele gaten in de wetgeving, waarover nog 
steeds weinig duidelijkheid bestaat. Vooral openbare ver-
lichting is volgens veel gemeenten qua wetgeving te 
beschouwen als het ondergeschoven kindje. 

Te veel vrijheid
In deze bevinding kan Peter Renaud van het in milieu en 
energie gespecialiseerde adviesbureau PME te Bilthoven 
zich helemaal vinden: “De NMa hanteert een gedwongen 
doelstelling die goed past bij het huidige regeringsbeleid dat 
minder regelgeving en het verlichten van de lastendruk 
voorstaat. De wet zit op zich goed in elkaar, maar geeft 
netwerkbedrijven te veel vrijheid om de regels naar eigen 
inzicht in te vullen. De gemeenten willen daar begrijpelijker-
wijs paal en perk aan stellen.” Een leemte in de huidige 
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wetgeving is volgens Renaud het ontbreken van een uni-
forme veiligheidsnorm voor het openbare elektriciteitsnet. In 
het geval van een eigen ovl-net is een gemeente verplicht 
zich te houden aan de NEN 1010, het minimum aan veilig-
heidseisen bij de omgang met laagspanningsinstallaties.“Die 
norm geldt echter nietvoor een openbaar net. Netbeheerders 
hanteren in dat geval eigen, zelf opgestelde regels. Een 
algemene veiligheidsnorm ontbreekt dus.”

Machtspositie waarborgen
Netbeheerders die gemeenten niet toestaan om eenvoudige 
onderhoudswerkzaamheden met een eigen aannemer te 
laten uitvoeren, vormen volgens Renaud een grote ergernis 
onder gemeenten. Vooral omdat daar extra kosten voor in 
rekening worden gebracht. “Zelfs bij een eenvoudige han-
deling als het plaatsen van een lichtmast of het testen van 

een te vervangen lamp wil de netbeheerder erbij betrokken 
zijn. Het lijkt wel of ze hun machtspositie zoveel mogelijk 
willen waarborgen. Daarvoor zouden wel wat praktische 
regels mogen worden opgesteld, anders blijft het een 
onderling jennen onder het mom van: niemand komt zomaar 
aan het openbare net.”

Te weinig aandacht NMa
Ook de Utrechtse olv-adviseur en IGOV-voorzitter Arthur 
Klink oordeelt dat de NMa weer te weinig aandacht heeft 
besteed aan openbare verlichting en de bijbehorende pro-
blematiek die de gemeenten ervaren, want ook in de 
gemeente Utrecht bespeurt hij soms een gebrek aan hel-
dere regelgeving, met gesteggel met de netbeheerder tot 
gevolg:  “Ook wij ervaren de gebruikelijke weerstand als we 
toegang vragen tot het lichtnetwerk voor het aansluiten van 
een mast of het verrichten van werkzaamheden. Voor het 
dagelijks schakelen van de openbare verlichting werden ons 
kosten in rekening gebracht, en daarom ontwikkelden we 
zelf een eigen schakelsysteem, want dat bleek goedkoper. 
Het gaat erom dat er goede kwaliteit wordt geleverd op het 
gebied van openbare verlichting. Het is alleen zonde dat er 
gemeenschapsgeld moet worden geïnvesteerd in dit soort 
bijkomende zaken.” 

Overheid moet gaten dichten
Eén van de grootste struikelblokken is volgens Klink het 
ontbreken van strakke regels bij de facturering van de aan-
sluitingen: “Naast het elke maand betalen van een stan-
daard bedrag, ploffen er in die periode ook onregelmatig 
individuele jaarafrekeningen van onze 500 voedingspunten 
op de deurmat. Waarom niet eenmaal per jaar een totaal-
overzicht van alle kosten? Anders krijg je een brij informatie 
waar je niet uitkomt en dat maakt controle nagenoeg onmo-
gelijk.” Hij hoopt dat deze evaluatie door de landelijke over-
heid wordt aangegrepen om de zaken eens en voor altijd 
goed te regelen: “Eigenlijk verwijt ik de netbeheerder hele-
maal niets. Die moesten op hun eigen manier invulling 
geven aan de situatie. Het is aan de regelgever, de natio-
nale overheid, om de gaten in de wet te dichten.”

Gezamenlijk voorstel netbeheer en VNG
Volgens Johan Janssen van Netbeheer Nederland juichen 
de netbeheerders het voorstel tot snoeien van de regels 
alleen maar toe. Janssen verwacht ook dat de wens van 
extra regelgeving voor openbare verlichting van de gemeen-
ten weinig effect zal hebben: “Ook al heeft de  overheid 
mogelijk  begrip voor de ingebrachte standpunten, ze  zal 
naar mijn inschatting aangeven dat het bij deze evaluatie 
niet om dit soort zaken gaat.” Een gezamenlijk voorstel tot 
wijzing van de lagere regelgeving (de zogenaamde codes) 
door netbeheerders en VNG  zou het meeste effect hebben. 
Maar ook daar gelden beperkingen, aldus Janssen: “De 
NMa staat de netbeheerders niet toe zomaar onderscheid te 
maken tussen verschillende soorten afnemers. Of de stroom 
bijvoorbeeld wordt aangewend voor bushokjes of lichtmas-
ten, voor beide gelden dezelfde spelregels wat betreft de 

aansluiting op en het transport over de netten. Als je een 
uitzondering voor openbare verlichting maakt, kloppen 
straks allerlei  belangengroepen aan om hun eisen en wen-
sen om te zetten in een eigen uitzonderingsregel. Een 
ondoenlijke zaak.” 

Anderen niet achterstellen
Bovendien moet er rekening worden gehouden met de con-
sequenties voor overige gebruikers van het net, zoals het 
bedrijfsleven en burgers. “Stel dat voor gemeenten wordt 
bepaald dat aansluitingen op het net in het vervolg gratis 
zijn. Dan stel je andere gebruikers van het net, zoals burgers 
en het bedrijfsleven, achter. Bovendien moeten zij ook nog 
eens opdraaien voor de kosten, want het geld moet ergens 
vandaan komen. Maar uiteindelijk is het de politiek die 
bepaalt of bepaalde afnemers een voorkeursbehandeling 
moeten krijgen of niet, zegt Janssen: “Netbeheerders kun-
nen dan hooguit de consequenties daarvan onder de aan-
dacht brengen.”

www.igov.nl

NSVV en IGOV organiseren de jaarlijkse sessie Aan de slag 
met Kengetallen in de Openbare Verlichting. 
Woensdag 12 oktober 2011 zal in Houten tijdens de Dag 
van de Openbare Ruimte de presentatie van de kengetallen 
plaatsvinden voor die gemeenten die ze hebben ingediend.
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