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Overleg IGOV overheden en Installateurs 
 
Opstellers: 
A.Klink gem.Utrecht, B.Sollie gem. Amsterdam, P.Schuurmans gem. Oirschot, 
T.Wittekamp gem. Huizen, H.Hendrikx fa. Heijmans,  
 
Deelnemers: 
A.Klink gem.Utrecht, B.Sollie gem. Amsterdam, P.Schuurmans gem. Oirschot, 
T.Wittekamp gem. Huizen, H.Hendrikx fa. Heijmans, B.Grippeling gem 
Heerhugowaard, E.Kuit gem. Langedijk, H.van der Wal gem. Groningen, R.Oskam 
Dynniq, T. de Vries en F. Corzilius Citytec, T.Schimmel gem Leusden, H.Spekman 
Spie/Ziut, G.Jagers Hoeflake, Frank Boertje, v. Gelder. 
 
 
Voorgeschiedenis: 
Sinds de liberalisering van de energiebranche na de introductie van de 
Elektriciteitswet in 1998, is de beleid-,  beheer-  en onderhoudsverantwoordelijkheid 
voor openbare verlichting geleidelijk overgegaan van de toenmalige energiebedrijven 
naar de gemeenten en provincies. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden werden 
in de meeste gevallen nog middels convenanten uitgevoerd door aparte 
organisatorische onderdelen van de geprivatiseerde energiebedrijven. Vervolgens, als 
gevolg van de ontwikkeling van het aanbestedingsbeleid van de overheid, zijn de oude 
convenanten opengebroken en zijn openbare verlichtingstaken in de markt 
aanbesteed.  
In 2005 heeft de CROW de RAW systematiek en de zogenoemde 
Standaardbepalingen aangevuld met een hoofdstuk Openbare Verlichting. 
Sindsdien heeft de aanbesteding van werkzaamheden voor onderhoud en aanleg van 
openbare verlichting een vlucht genomen en hebben zowel de overheden als de 
installatiebranche ervaring opgedaan met het werken met uiteenlopende vormen van 
bestekken en overeenkomsten. 
 
Aanleiding: 
Bij IGOV kwamen signalen van onvrede over de prestaties van installateurs binnen en 
tegelijkertijd vanuit de installatie branche ontving IGOV signalen van onvrede over de 
bestekken die in de markt gezet werden. 
Na een eerste overleg tussen IGOV overheden en Installateurs in november 2018 en 
een tweede overleg in maart 2019 is duidelijk geworden dat voor beide partijen het 
aspect kwaliteit met stip bovenaan de lijst met wenselijke verbeterpunten staat. Prijs 
komt daarbij op de tweede of zelfs nog lagere plaats. 
Er wordt door zowel de installateurs als door de overheden ervaren dat de kwaliteit 
waar beide partijen voor staan niet gehaald wordt met de huidige manieren van 
aanbesteden. Dit betreft de kwaliteit in de breedste zin. 
Kennis/uitvoering/proces/communicatie/projectmatig werken/ contracten/ 
samenwerking/ etc… 
 
 



Doel van overleg IGOV en Installateur: 
Om te komen tot een betere manier van aanbesteden voor zowel de gemeenten als 
de installateurs,  is gezamenlijk vastgesteld dat het organiseren van een structureel 
overleg zinvol is.  
Dit overleg moet staan in het teken van een dialoog tussen de overheden en 
installateurs/aannemers met als doel, van elkaar leren en verbeter mogelijkheden 
verkennen op het gebied van contracten en de opgedane kennis uit deze overleggen 
binnen de OVL branche te verspreiden. 
 
Deelname: 
Deelnemers van het overleg zijn medewerkers van overheden en 
installateurs/aannemers die deelnemer zijn van IGOV of IGOV Innovatieplatform. In 
principe is deelname aan het overleg open voor alle overheden en 
installateurs/aannemers omdat het IGOV en IGOV Innovatieplatform geen ballotage 
voor deelneming kent anders dan dat deelnemers werkzaam moeten zijn in de 
openbare verlichting dan wel daar direct raakvlak mee hebben. 
Aan het IGOV-Installatiebranche overleg kunnen alleen overheden en 
installateurs/aannemers deelnemen 
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het overleg anders dan de eigen 
inzet.  
 
Organisatie: 
Het overleg wordt voorgezeten door Frank Boertje. Frank is tevens mede bestuurder 
van OVLNL zodat er ook een directe lijn is richting bestuur en andersom. Het overleg 
kan op diverse locaties bij voorkeur bij een van de deelnemers plaatsvinden.  
OVLNL zorgt voor een notulist, de voorzitter van de vergadering beoordeelt de notulen 
in eerste instantie en de deelnemers aan de vergadering in tweede instantie waarna 
ze worden vastgesteld en gepubliceerd op de website van het IGOV achter de login 
voor leden en verspreid onder de deelnemers van het overleg. 
Het overleg duurt maximaal een halve dag en vindt minimaal 2x per jaar plaats. 
Werkbezoeken kunnen deel uitmaken van het overleg mits unaniem besloten door de 
aanwezigen van de vergadering. 
 
Gedragsregels: 
Voorlopig zijn de IGOV gedragsregels van kracht. Totdat de vergadering besluit dat 
het overleg aanvullende of eigen gedragsregels moet formuleren en vaststellen. 
 
Onderwerpen en activiteiten (niet uitputtend en in willekeurige volgorde): 
Voorbeeldprojecten, Workshops, Kenniscafés, Fonds OVL, Bodemonderzoek, 
Arbitrage, Aanbevelingen, Factsheets, Interviews, Artikelen, Past performance, 
Kwaliteit, Bestekken, Overeenkomsten, Aanbesteding, Techniek, Certificering, 
Awards, …. 
Voor de uitwerking van onderwerpen en activiteiten worden ad-hoc werkgroepen 
samengesteld uit de deelnemers van het overleg die daaraan zonder vergoeding 
deelnemen. Kosten derden voor drukwerk of andere out of pocket kosten worden per 
project bepaald en dekking voor gezocht. 
 
Samenwerking:Het overleg heeft de intentie (projectmatig) samenwerking te zoeken 
met andere organisaties zoals Techniek Nederland (voorheen Uneto) , CROW, 
Netbeheer Nederland, Onderwijsinstellingen, Astrin/ALiS, PianOo, …. 


