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Gedragsregels IGOV Innovatie Platform  

Deze gedragsregels beschrijven:  
 
1. het doel en de organisatorische vorm van het platform; 
2. de taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter, penningmeester en secretaris;  
3. de taken en verantwoordelijkheden van de deelnemers;  
 
Doelstelling IGOV Innovatie Platform 
Het doel van het platform is primair het onder gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheid, 
kennis instanties en OVL marktpartijen beïnvloeden van regelgeving, beleidsmatige- en technische 
kennis ten behoeve van het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen op het vakgebied openbare 
verlichting (OVL). Verder het gezamenlijk oplossen, onderzoeksvoorstellen destilleren en-of 
gestructureerd vormgeven van organisatie overstijgende knelpunten die innovatie belemmeren, zo 
nodig in samenwerking met de overheid als regelgever en-of norm- en kennisinstituten.  
Het platform moet een (technisch) inhoudelijk karakter hebben en geen commercieel karakter.  
Het platform is onderdeel van de stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) de statuten van 
OVLNL zijn te vinden op de website van OVLNL. 
 
Door een verklaring van kennisname van de gedragsregels wanneer hij/zij aantreedt als deelnemer, 
weet ook iedereen wat er verwacht wordt van hem/haar en door middel van hun deelname 
stemmen zij hiermee in.  
 
Voorwaarden voor deelnemers aan het platform: 
 

• deelnemers van het IGOV Innovatie Platform zijn niet automatisch ook deelnemer van het 
IGOV; 

• deelnemers zijn werkzaam op het gebied van openbare verlichting of daar nauw bij 
betrokken;  

• deelnemers nemen deel op persoonlijke titel en op basis van vrijwilligheid, dit staat echter 
niet gelijk aan vrijblijvendheid;  

• deelnemers hebben een open houding en zijn bereid zich in te zetten voor het platform door 
actief zijn of haar kennis en ervaringen te delen; 

• deelnemers zijn geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied OVL en 
willen helpen hier richting aan te geven; 

• deelnemers gebruiken het platform niet om slechts hun eigen belangen te behartigen.; 

• deelnemers hoeven niet per se steeds dezelfde personen te zijn maar ze moeten alle wel op 
de hoogte zijn van deze gedragsregels en zich conformeren aan deze gedragsregels; 

• deelnemers conformeren zich aan deze gedragsregels. 
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Van deelnemers van het overleg wordt verwacht dat zij op hun beurt actief deelnemen aan een 
project of werkgroep en landelijke openbare of besloten seminars en-of evenementen in het teken 
van het doel van het IGOV Innovatie Platform/OVLNL.  
Vergaderingen en bijeenkomsten worden zoveel mogelijk gecombineerd en op dezelfde dag 
georganiseerd en waar mogelijk als onderdeel van openbare landelijke evenementen op OVL gebied. 
Het streven is twee sessies (half dagdeel) voor de zomer en twee sessies na de zomer.  
 
Vertrouwelijkheid  
Alle ingebrachte of verzamelde informatie behoort toe aan de deelnemers en/of OVLNL. En is 
daarom vertrouwelijk en moet ook als zodanig behandeld worden. Na consensus kan besloten 
worden tot het verstrekken van informatie aan overige partijen.  
 
Contributie  
De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door het bestuur van OVLNL en wordt bij vooruitbetaling 
voldaan. (Kennis-)instellingen en eenmanszaken kunnen tegen de helft van de jaarlijkse bijdrage 
deelnemer worden een en ander ter beoordeling van het bestuur van OVLNL.  
Er vindt onder geen beding restitutie van contributie of projectinvesteringen plaats. 


