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Voor u ligt het eindrapport “Hoe slim is uw verlichting?”, een onderzoek waarbij verschillende 
gemeenten en marktpartijen zijn benaderd op het gebied van slimme verlichting. Dit rapport is 
geschreven  in opdracht van Smart Data City, binnen de richtlijnen die zijn opgesteld door het 
Avans Ondernemerscentrum (AOC). Van februari 2015 tot juli 2015, zijn wij als groep bezig geweest 
met dit onderzoek en het schrijven van dit rapport. Het onderzoek is opgesteld in afstemming met 
de opdrachtgever, zodat deze binnen een tijdsbestek van zes maanden uitgevoerd kon worden.

Bij deze willen wij graag onze begeleiders en docenten bedanken voor de begeleiding en 
ondersteuning tijdens dit gehele traject. Tevens willen wij alle gemeenten en bedrijven bedanken 
die hebben deelgenomen aan dit onderzoek en een bijdrage hebben geleverd aan het uiteindelijke 
rapport.

Een speciaal dankwoord gaat uit naar Dré Jaspers, senior consultant vanuit het AOC,  die ons 
tijdens het gehele traject heeft ondersteund. 

Daarnaast willen wij Karel Bruckman en Hans Nouwens bedanken voor de goede samenwerking 
en het mogelijk maken van dit project.

Breda 2 juni 2015

Voorwoord

INTERDISCIPLINARY CONSULTANCY
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Smart Data City wil een ‘Living Lab’ oprichten om alle relevante informatie beschikbaar te stellen 
voor informatiebehoeftes van elke stakeholder op elk moment. Naast de technische innovatie is er 
aandacht voor sociale- en procesinnovatie om de mogelijkheden van data uit een stad optimaal te 
benutten.

Dit rapport is opgesteld door een onderzoeksteam dat zich de afgelopen zes maanden bezig heeft 
gehouden met een facet omtrent een “Living Lab’, namelijk de “Humble Lamppost’.

In dit rapport is er gewerkt vanuit de volgende probleemstelling:

“Welke maturiteits , technische, financiële en juridische informatie en mogelijkheden met betrekking tot 
de ‘Humble Lamppost’ zijn relevant voor het gebruik van de ‘Humble Lamppost’ ten einde het realiseren 
van een ‘Living Lab’ voor Smart Data City, verspreid over meerdere markten binnen Nederland”

Er is een kwalitatief onderzoek gedaan waarin diepte interviews met de 42 grootste gemeenten, 
bedrijven en experts op het gebied van verlichting informatie hebben verschaft. Daarnaast is er een 
literatuuronderzoek verricht. Samen hebben deze bronnen de basis gevormd voor de beantwoording 
van de deelvragen. Alle gemeenten zijn opgenomen in een maturiteitsmatrix, waarin het landelijk 
lichtnet in kaart is gebracht op het gebied van LED verlichting, technische toepassingen, aansturing en 
dim technieken.

In Nederland tellen we tussen de drieënhalf en vier miljoen lichtmasten. Er zijn een aantal gemeenten 
die een volledig eigen net hebben, maar het overgrote deel laat het beheer uitvoeren door een 
netwerkbeheerder.

Op technisch vlak is geconcludeerd dat 57% van de onderzochte gemeenten actief bezig zijn met 
energiezuinige verlichting. Alle technische toepassingen omtrent een “slimme lichtmast’ gaan 
voornamelijk om het besparen van energie en het verhogen van de veiligheid van burger en stad. 
Een dergelijke “slimme lichtmast’ vraagt echter wel om een investering, wat niet voor elke gemeente 
mogelijk is.

De financieringsmogelijkheden die op dit moment gebruikt worden binnen gemeenten zijn in kaart 
gebracht en verwerkt in een financieringsmatrix. 73% van de onderzochte gemeenten budgetteren 

vanuit eigen budget of landelijke- en provinciale 
subsidies die beschikbaar gesteld worden. 
Wanneer een gemeente besluit om innovatie toe 
te passen, zoals de ’Humble Lamppost’ dan kan 
er worden gekeken of er een andere vorm van 
financiering mogelijk is.  

Ondanks de financiële mogelijkheden binnen 
gemeenten is er geconcludeerd dat er een zekere 
interesse is wanneer er gesproken wordt over 
“een slimme lichtmast”. Wanneer er wordt 
gekeken naar het juridisch kader van een ’Humble 
Lamppost’ is het doel van de toepassing aan 
een lichtmast een bepalende factor. Bij iedere 
toepassing dient er rekening gehouden te worden 
met verschillende wetgevingen. 

Binnen het kader van een “gewone” lichtmast 
is er juridisch weinig beschreven behalve 
de NEN normen die als leidend beschouwd 
worden. Wanneer de “Humble Lamppost’ 
geïmplementeerd gaat worden en deze toegepast 
gaat worden voor commerciële doeleinden, 
krijgt men onder andere te maken met de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens, de Politiewet 
en verschillende gemeente wetten. Door middel 
van een goed beschreven akkoordverklaring 
zouden een aantal van deze wetgevingen positief 
weerlegd kunnen worden.

Na het opstellen van een SWOT en 
confrontatiematrix is gebleken dat gemeenten 
“energiebesparing” en “orde en veiligheid” erg 
belangrijk vinden. Deze twee factoren vormen 
daarom ook de basis van het advies.

Wanneer de pitch omtrent de ‘Humble Lamppost’ 
gericht is op het feit dat dit een energiezuinige 
lichtmast omvat, en deze qua toepassingen goed 
ingezet kan worden om de stad slimmer maar 
ook veiliger te maken, zal er interesse gewekt 
worden en zullen gemeenten eerder geneigd zijn 
te kiezen voor de ’Humble Lamppost’. 

Binnen het kader van de minor Interdisciplinary Consultancy is er een onderzoek 
gestart vanuit het Avans Ondernemingscentrum voor de opdrachtgever Smart 
Data City. Smart Data City is een wereld waar alles samenkomt, men focust zich 
met name op Big Data. Volgens Smart Data City is Big Data maatschappelijk en 
economisch relevant door middel van real time data verwerking.

Management samenvatting
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Smart Data City wil een zogenoemd ‘Living 
Lab’ oprichten in Nederland. Een ‘Living Lab’ 
is een proeftuin voor innovatieve concepten 
(zoals parkeersensoren) om een stad  slimmer 
te maken. De stad wordt ingericht met allerlei 
faciliteiten en infrastructuur, vanuit dat punt 
wordt er getest of het werkt. Dit zijn allemaal 
innovatieve concepten die men kan relateren 
aan Big Data. Het is de bedoeling dat het ‘Living 
Lab’ wordt gebruikt om te experimenteren. 
Hans Nouwens en Karel Bruckman hebben in 
hun rol als scouts van Smart Data City plannen 
ontwikkeld om een ‘Living Lab’ in een stad in te 
richten. 

Om de aarzeling bij de steden weg te nemen, 
wil Smart Data City zo veel mogelijk informatie 
inwinnen over de innovatieve concepten en 
wat de mogelijkheden zijn in een stad. Één 
van deze innovatie concepten is de ‘Humble 
Lamppost’. De ‘Humble Lamppost’ is een op 
verschillende manieren inzetbare lichtmast. 
Wanneer Smart  Data City informatie heeft 
over dit innovatieve concept, kunnen zij een 
concrete basis leggen voor het ontwikkelen 
van een project ter vervanging van het stedelijk 
lichtnetwerk. De ingewonnen informatie wil 
Smart Data City gebruiken in een pitch voor het 
realiseren van een ‘Living Lab’ in een stedelijk 
gebied. 

Probleemstelling 
Het onderzoek is gedaan aan de hand van de 
volgende probleemstelling:
“Welke maturiteits-, technische, financiële 
en juridische informatie en mogelijkheden 
met betrekking tot de ‘Humble Lamppost’ 
zijn relevant voor het gebruik van de ‘Humble 
Lamppost’ ten einde het realiseren van een 
‘Living Lab’ voor Smart Data City, verspreid over 
meerdere markten binnen Nederland”

Om deze probleemstelling volledig te kunnen 
beantwoorden zijn er een aantal deelvragen 
opgesteld. De probleemstelling is beantwoord 
aan de hand van de volgende deelvragen:

• Wat is de totale markt voor stedelijke 
verlichting in Nederland?
• Welke steden zijn het meest volwassen in de 
maturiteitsmatrix?
• Welke technische toepassingen zijn er op 
dit moment wereldwijd beschikbaar voor een 
lichtmast?
• Wat is de huidige wet- en regelgeving 
en voorschriften omtrent het stedelijk 
lichtnetwerk?
• Welke financieringsvormen worden op 
dit moment toegepast en welke nieuwe 
financieringsvormen worden op dit moment 
voorbereid? 

Doelstelling 
Voor het onderzoek dat is uitgevoerd is er gekozen 
om de 42 grootste gemeenten in Nederland te 
onderzoeken. Deze steden komen vanuit een lijst 
die is opgezet door Accenture in Amsterdam waar 
twee stagiaires  meehelpen aan de verkiezing 
van de ‘Slimste Binnenstad van Nederland’. Dit is 
tevens de reden geweest waarom er is gekozen 
voor deze gemeenten.

Het uiteindelijke advies is tot stand gekomen aan 
de hand van de volgende doelstelling:

‘’ Inzicht verkrijgen in de technische, financiële 
en juridische aspecten met betrekking tot de 
huidige infrastructuur van het lichtnetwerk en 
de implementatie van de ‘Humble Lamppost’ 
ten einde het realiseren van een ‘Living Lab’ voor 
Smart Data City.’’ 

Voor het inzicht verkrijgen in de technische, 
financiële en juridische aspecten met betrekking 
tot de huidige infrastructuur van het lichtnetwerk 
en de implementatie van de ‘Humble Lamppost’ 
ten einde het realiseren van een ‘Living Lab’ 
voor Smart Data City, is er gekozen voor een 
kwalitatieve onderzoeksmethode. Het gaat om 
desk research, oftewel literatuur onderzoek 
en diepte interviews. Door deze beiden te 
combineren ontstaat er een triangulatie 
onderzoek, dit betekent dat er meerdere 
onderzoeksmethoden worden gebruikt binnen 
een onderzoek (N.Verhoeven,2014). Het diepte 
interview is een half gestructureerd interview. 
Het interview bestaat uit een hoofdvraag met 
daarbij verschillende topics die komen uit de 
deelvragen die ruimte bieden om dieper op de 
materie in te gaan. Binnen het literatuuronderzoek 
wordt de Big 6 methode (Eisenberg & Berkowitz, 
1992)  toegepast om tot betrouwbare gegevens 
te komen.  Binnen de Big 6 methode kennen we 
zes fases namelijk: het probleem definiëren, de 
zoekstrategie kiezen, informatiebronnen opsporen, 
de informatie verwerken, informatie van meerdere 

bronnen samenbrengen en evalueren. Buiten deze 
twee soorten onderzoek was er ook de optie om 
enquêtes af te nemen onder de gekozen populatie. 
Echter is hier juist niet voor gekozen omdat er 
binnen een interview dieper op vragen wordt 
ingegaan en nieuwe informatie naar boven komt.

De onderzoeksvragen zijn nader bestudeerd 
en door middel van deskresearch hebben we 
voldoende fundament weten te creëren om de 
interviews met adequaat resultaat af te kunnen 
ronden. Dit is als basis gebruikt voor het interview 
met de 42 gemeenten en diverse stakeholders 
waaronder enkele netbeheerders, de overheid, 
en enkele omliggende bedrijven (Zie bijlage 
stakeholders analyse). Hierdoor zal er houvast en 
vertrouwen ontstaan wanneer men in gesprek 
is met de populatie. Tevens is het gebruikt als 
toetsmateriaal om zeker te weten dat de juiste 
informatie is gevonden in het literatuuronderzoek. 
Deze twee onderzoeken samen hebben 
antwoord gegeven op de vooraf opgestelde 
hoofd- en deelvragen, en invulling gegeven aan dit 
adviesrapport.

Vanuit het onderzoek is een maturiteitsmatrix 
opgesteld voor het huidige en toekomstige 
lichtnetwerk per stedelijk lichtnetwerk, en vanuit 
elke deelvraag is er een conclusie geformuleerd. 
Aan de hand van deze conclusies is er vervolgens 
een SWOT analyse gedaan met bijbehorende 
confrontatie matrix, om een strategie te bepalen 
die kan bijdragen bij de pitch voor het realiseren 
van een  ‘Living Lab’.

Structuur beschijving
In het eerste deel wordt antwoord gegeven op de 
deelvragen. Daarna is de SWOT analyse uitgewerkt 
met bijbehorende confrontatiematrix, tevens 
bevat dit hoofdstuk het uitgewerkte advies met 
betrekking tot de pitch ter realisatie van een 
‘Living Lab’. De laatste hoofdstukken bevatten de 
literatuurlijst en de bijlagen.

Aanleiding: De opdrachtgever, Smart Data City, heeft begin februari 2015 een 
opdracht uitgezet bij het Avans Ondernemerscentrum. Smart Data City heeft 
deze opdracht bij het Avans Ondernemerscentrum neergelegd omdat zij versneld 
inzicht willen omtrent een aantal zaken gerelateerd aan innovatieve concepten en 
mogelijkheden binnen een stad. De projectgroep die de minor ‘Interdisciplinary 
Consultancy’ volgt bij het Avans Ondernemerscentrum heeft dit project op zich 
genomen.

Inleiding
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In de inleiding zijn de onderzoeksvragen benoemd. Die onderzoeksvragen worden in dit hoofdstuk 
behandeld en beantwoord. De volgende onderzoeksvragen komen aan bod: 

• Wat is de totale markt voor stedelijke verlichting in Nederland?
• In welk stadium bevinden gemeenten zich binnen het maturiteitsmodel?
• Welke technische toepassingen zijn er op dit moment wereldwijd beschikbaar voor een   
   lichtmast?
• Wat is de huidige wet- en regelgeving en wat zijn de voorschriften omtrent het stedelijk    
    lichtnetwerk?
• Welke financieringsvormen worden op dit moment toegepast en welke nieuwe  
    financieringsvormen wordt op dit moment voorbereid? 

Deze onderzoeksvragen worden beantwoord door middel van de hierbij geformuleerde deelvragen. 
Bij beantwoording van de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van desk- en fieldresearch. De 
gebruikte bronnen worden duidelijk vermeld bij iedere onderzoeksvraag. 

Onderzoeksresultaten
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Wat is de totale markt voor 
stedelijke verlichting in Nederland?

Dit hoofdstuk gaat over de infrastructuur van openbare verlichting. Het hoofdstuk is opgedeeld in twee stukken, namelijk de infrastructuur onder de 
grond en boven de grond. Bij infrastructuur onder de grond wordt er gesproken over soorten spanning, energieleveranciers en netbeheerders. Wanneer 

er gesproken wordt over infrastructuur boven de grond gaat het voornamelijk over het aantal lichtmasten en onderhoud. 
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De infrastructuur van openbare verlichting is een belangrijk deel van het 
onderzoek. Het is van belang dat het bekend is hoe de infrastructuur werkt, 
hoe het eruit ziet en wat er moet worden veranderd als er bijvoorbeeld nieuwe 
lichtmasten geplaatst worden of toepassingen geïmplementeerd moeten worden.  
Binnen de projectgroep was er weinig kennis over dit specifieke onderwerp, daarom 
zijn er interviews gehouden met Enexis, Endinet en gemeenten. Zij hebben de 
projectgroep verder op weg geholpen. 

Energienet
In Nederland heb je grofweg 3 soorten 
spanning: hoogspanning, middenspanning en 
laagspanning. Het begint bij het opwekken van 
energie, dit kan bij een conventionele centrale 
zijn of het is groene energie die wordt opgewekt 
door middel van zonnepanelen of windmolens. 
Vervolgens wordt de energie overgebracht 
naar de hoogspanningsinfrastructuur. Deze 
worden in Nederland beheert door Tennet. 
Deze energie wordt over grote afstanden 
verplaatst en vervolgens getransformeerd 
naar middenspanning. Bij middenspanning 
wordt energie getransporteerd onder de grond 
over grotere afstanden. Vervolgens wordt de 
middenspanning van een hoge spanning weer 
getransformeerd naar een lagere spanning. Die 
laagspanning gaat naar huizen. Op laagspanning 
staat altijd stroom omdat je in huis altijd 
elektriciteit nodig hebt. Het een en ander wordt 
verduidelijkt in de afbeelding hier onder. bron: Enexis

Voor openbare verlichting zit het iets anders, 
het is immers niet nodig dat de lichtmasten 
altijd onder spanning staan. 

Bron: Interview Apeldoorn 

Hierboven is een afbeelding te zien van een 
laagspanningskabel, deze kabel bestaat uit 
laagspanningsaders (LS aders) en openbaar 
verlichtingsaders (OVL aders). Lichtmasten 
worden aangesloten op de OVL aders in de 
laagspanningskabels, deze kabels kun je 
voorzien van geschakelde energie zodat er niet 
altijd stroom op de lichtmast staat. De LS aders 
zijn de aders die woon- en werkvoorzieningen 
van elektriciteit voorzien. Ontsteking van de 
verlichting gebeurd via een Toon Frequent 
signaal dat een schakelopdracht kan geven om 
de verlichting in te schakelen.

Hoe zit de infrastructuur van het 
huidige lichtnetwerk onder de 
grond in elkaar?

MAST

ARMATUUR

ZEKERING

HOOG-
SPANNING

OPENBAAR VERLICHTINGS-
NETWERK

LAAGSPANNINGSNET

MIDDENSPANNINGSNET

ONDERGRONDS = EIGENDOM NETBEHEERDER

BOVENGROND = EIGENDOM VAN DE GEMEENTEN
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• RENDO Netwerken
• Liander
• Endinet
• Delta Netwerkbedrijf
• Cogas Infra en Beheer
• Zebra Gasnetwerk B.V.

Een netbeheerder is een onafhankelijk 
nutsbedrijf. Dit nutsbedrijf beheert het netwerk 
voor energie, registreert aansluitingen en is 
verantwoordelijk voor aanleg van de netten. 
Netbeheerders zijn dus verantwoordelijk voor het 
midden- en laagspanningsnetwerk. 

De meest voorkomende situatie is dat een 
netbeheerder het net beheert. Er zijn ook 
situaties waarbij een gemeente eigen netten 
heeft en daar verantwoordelijk voor is. In dit geval 
hebben gemeenten 100% in eigendom maar dat 
kan ook 50% zijn.  In principe is de netbeheerder 
verantwoordelijk ‘tot en met het assetblok’. Zie 
onderstaande afbeelding.

Bron: Enexis

Energieleveranciers 
Nederland heeft een groot aantal verschillende 
energieleveranciers. Gemeenten sluiten voor een 
bepaalde periode een contract af voor energie, 
dit is verschillend per gemeente. In de bijlage 
‘informatie uit de infographic’ is aangegeven 
welke energieleverancier aan de gemeente 
energie levert, alleen indien dit bekend is.  

Conclusie met betrekking tot 
‘Humble Lamppost’ 
Om een ‘Humble Lamppost’ te kunnen 
implementeren is één aspect van groot belang, 
er moet namelijk altijd stroom op de lichtmast 
staan. Dit is op dit moment nog niet het geval. 
Er komt pas stroom op een lichtmast wanneer 
de verlichting aan gaat. Wanneer er technische 
toepassingen op deze mast komen zou het zo 
zijn dat wifi, sensoren en bijvoorbeeld camera’s 
pas gaan werken wanneer het donker wordt. 
Ook tijdens het interview met Enexis kwam dit 
probleem naar voren. Een oplossing zou kunnen 
zijn dat de lichtmast wordt aangesloten op 
het laagspanningsnetwerk. Enexis zei hier het 
volgende over: ‘ Een lichtmast aansluiten op 
het laagspanningsnet zorgt ervoor dat er altijd 
spanning op staat, dat doen wij nu niet door 
veiligheidsredenen.’ 

In het interview met Schiedam kwam het 
volgende naar voren: ‘’ De gemeente Schiedam 
heeft lichtmasten die rechtstreeks op de 
laagspanningskabels zijn aangesloten. Dit 
betekent dat overdag ook spanning op de mast 
staat en dat is redelijk uitzonderlijk. Dit mag niet 
volgens de officiële NEN normen, het huidige 
lichtnetwerk ligt er al 60-70 jaar dus dit kan niet 
zomaar worden aangepast.’’

Het hele netwerk van Enexis bestaat uit 
wisselspanning. Wisselspanning heeft 
een bepaalde frequentie en wisselt tussen 
negatieve en positieve spanning. De variant van 
wisselspanning is gelijkspanning. 

Wisselspanning is vanuit het verleden dé norm 
in elektriciteitstransport. Maar we zijn ons er 
nauwelijks van bewust, dat juist gelijkspanning 
een rol speelt in het moderne leven. Decentrale 
energie-opwekkers als zonnepanelen leveren 
gelijkspanning. Alle producten met een batterij 
of accu, zoals laptops, mobiele telefoons en 
elektrische auto’s, werken op gelijkspanning.

Momenteel zijn er pilots waarbij wisselspanning 
wordt omgebouwd naar gelijkspanning. CityTec is 
een partij die bezig is met dit soort pilots. Volgens 
CityTec is het grote voordeel van gelijkspanning 
dat LED-verlichting op gelijkspanning werkt. 
Momenteel wordt wisselspanning omgezet 
naar gelijkspanning zodat LED-verlichting kan 
branden. Het omzetten gebeurt door een extra 
component (ook wel een omvormer genoemd, 
die in verschillende varianten op de markt wordt 
aangeboden) in de lichtmast, dat is niet efficiënt. 
Het is duur, de onderdelen verliezen veel energie 
en gaan vaak als eerste kapot. Wanneer er al 
gelijkspanning ligt is de component dus niet meer 
nodig en bespaart het geld en zouden er minder 
storingen optreden. 

Netbeheerders 
In Nederland heb je verschillende elektriciteit 
netbeheerders, dit zijn:
• Enexis
• Westland Infra
• Stedin
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In de Infographic aan de linker kant zijn de 42 
geïnterviewde gemeenten aangegeven en daarnaast 
zijn de belangrijkste conclusies benoemd. Er zijn 
gemeenten die volledig eigenaar zijn van het hele 
openbaar verlichtingsnetwerk in de gemeente, 
gemeente Alkmaar is er daar een voorbeeld van. 
Alkmaar heeft een eigen installatie achter een 
aansluiting van een netbeheerder. Er zijn geen 
kabels van de netbeheerder. Er zijn naast gemeente 
Alkmaar nog meer gemeenten die soortgelijke 
installaties hebben. Naast gemeente die heel de 
infrastructuur zelf in eigendom hebben, zijn er 
ook gemeenten die een deel in eigendom hebben, 
zoals gemeente Alphen aan den Rijn en gemeente 
Lelystad. Zij hebben momenteel een deel in eigen 
beheer en dit wordt steeds meer. Het overige deel 
wordt beheerd door de netbeheerder.

Ook zijn er gemeenten die hier juist vanaf willen, 
zoals gemeente Enschede. De gemeente wil geen 
netbeheerder zijn, mede vanwege de reden dat zij 
bezig zijn om over te gaan naar een regieorganisatie 
waarbij zoveel mogelijk werk buiten de deur wordt 
geplaatst. Ook gemeente Zwolle heeft hier geen 
behoefte aan, zij hebben op dit moment 0% eigen net. 
Ook zijn er gemeenten met een gecombineerd net. 
In gemeente Almere ligt er voor 70% een combinet. 
Dit net bestaat uit een laagspanningskabel met hulp 
aders. Vanaf de laagspanningskabel tot de eerste 
mast is de kabel van Liander. Na de eerste mast 
worden er 5 tot 6 masten door gelust, dit gebeurt 
op het eigen net. Gemeente Venlo heeft zowel een 
eigen net (Venlonet), als een combinet. Ook is er 
veel variatie binnen de gemeenten als er wordt 
gekeken naar de aansturing van het lichtnetwerk. 
In de meeste gevallen wordt het openbare lichtnet 
aangestuurd vanuit de netbeheerder en wordt 
er gebruik gemaakt van verschillende dimmers. 
Gemeente Tilburg wil de verlichting aansturen op 
basis van het weer. Ook kunnen de lichtmasten in 
een aantal gemeenten, waaronder Eindhoven en 
Deventer, individueel worden aangestuurd. Dit kan 
meestal maar voor een klein percentage van het 

areaal per gemeente. Gemeente Eindhoven heeft 
systemen waarmee je de openbare verlichting op 
afstand kan aansturen. Dit systeem is pas in een 
klein deel van het areaal toegepast. Door individuele 
aansturing kunnen zij goed op de burger inspelen 
en dus hun kwaliteit van leven  te verhogen. De 
gemeente Eindhoven wil een balans creëren met de 
burger aan de ene kant en aan de andere kant het 
milieu. 

Ook gemeente Utrecht kan de hoeveelheid licht 
op afstand regelen. Bij veel verkeer of slecht weer 
zal de verlichting maximaal branden. Bij normale 
omstandigheden is er minder licht nodig om de 
verkeersveiligheid te waarborgen. De openbare 
verlichting in Utrecht wordt vanaf januari 2006 aan- 
en uitgeschakeld met behulp van een SMS bericht. 
De gemeente Utrecht is hierdoor flexibeler om het 
tijdstip te bepalen waarop openbare verlichting aan 
en uit gaat. Het nieuwe systeem geeft via SMS-
berichten ook feedback vanuit de verschillende 
voedingskasten naar de dienst Stadswerken. 
Op deze manier is men direct op de hoogte van 
storingen. Ook de afdeling cameratoezicht van 
de politie in Utrecht heeft haar interesse voor de 
toepassing getoond omdat ze hiermee in staat 
gesteld worden om naar wens verlichting bij of af te 
schakelen.

De openbare verlichting in Apeldoorn is aangesloten 
op het geschakelde OVL net van netbeheerder 
Liander. Liander biedt in Apeldoorn twee aders aan. 
Een avond- en nachtader (Toonfrequent). Met de 
avond/nachtader kan 30% van de verlichting via 
een dim switch gedimd worden (afvallen van één 
ader). Vanaf februari 2015 doet deze gemeente 
gezamenlijk met de netbeheerder een proef met 
Flex OVL. Concluderend bepaalt elke gemeente het 
eigen beleid met als gevolg dat de infrastructuur per 
gemeente varieert. Elke gemeente dient individueel 
geanalyseerd te worden op het beleid met betrekking 
tot infrastructuur onder de grond.

Infographic onder de grond

Zijn binnen de gemeenten

in eigen bezit
100% 
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Het aantal lichtmasten verschilt per gemeente. 
Van de 42 bestudeerde gemeenten is Veghel de 
gemeente met het minste lichtmasten, namelijk 
9.989 lichtmasten. Amsterdam is de uitschieter, 
zij springen eruit met 140.000 lichtmasten. In 
heel Nederland hebben we ongeveer 3,5 tot 4 
miljoen lichtmasten. (Obsurv, 2014) (Agenschap 
NL, 2010) Ziut is een grote speler op het gebied 
van onderhoud van lichtmasten.

Opbouw lichtmast
Er zijn verschillende soorten lichtmasten. Niet 
elke lichtmast kan ingezet worden in iedere 
wijk, sfeer op straat is hierin een erg belangrijke 
factor. Ook in verkeerssituaties kan er ander 
soort verlichting vereist worden. In dit hoofdstuk 
komen de verschillende onderdelen van een 
lichtmast aan bod. 

Armaturen
De armatuur is het gedeelte wat boven in de 
mast zit en het deel waar het licht uit komt. De 
armatuur kan worden gemonteerd aan de mast 
maar het kan ook voorkomen dat de armatuur 
aan een kabel hangt. Een armatuur is een 
behoorlijk technisch geavanceerd onderdeel. In 
het kader van de juiste verlichtingstechniek zijn 
er drie belangrijke factoren te onderscheiden, 
de juiste lamp, kap en reflector. Daarnaast is er 
een groot verschil hoe het licht verspreid wordt 
binnen de openbare ruimte. Er wordt directe en 
indirecte verlichting gehanteerd.

In dit adviesrapport wordt niet beschreven hoe 
een armatuur er tot op detail uit ziet. De lamp 

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de infrastructuur er in grote lijnen boven de 
grond uitziet. 

Hoe zit de infrastructuur van het 
huidige lichtnetwerk boven de 
grond in elkaar?

in de armatuur is op verschillende manieren te 
plaatsen, wat uiteindelijk bepalend is hoe het 
licht wordt verspreid in de openbare ruimte. 
Daarnaast zijn de meeste armaturen 
vandalisme bestendig. Er wordt op het moment 
polycarbonaat gebruikt bij een armatuur. Dit is 
een enorm hard kunststof wat ervoor gezorgd 
heeft dat het vandalisme af is genomen.

LED-Verlichting
LED is de afkorting en staat voor: Light Emitting 
Diode.  LED is een halfgeleider. Wanneer er een 
kleine hoeveelheid stroom door de LED lamp 
gaat, zal het licht zichzelf opbouwen. Dit kan 
alleen wanneer de plus en de min goed zijn 
aangesloten. Wanneer dit niet het geval is zal 
er geen stroom doorheen lopen, vandaar ook de 
naam “halfgeleider”. Het halfgeleidermateriaal 
wat gebruikt wordt is bepalend voor het licht wat 
uiteindelijk op een oppervlakte gaat schijnen, de 
kleur van de lamp wordt dus niet per definitie 
bepaalt door de lens van de LED lamp. Bij LED 
is het essentieel dat de lampen goed gekoeld 
worden tijdens het branden, de temperaturen 
kunnen namelijk behoorlijk oplopen. Als deze 
koeling niet op orde is, zal dit de levensduur 
van de lamp aanzienlijk verkorten. Het is zelfs 
mogelijk dat de lamp verbrand. De behuizing 
van de LED lampen wordt daardoor ook meestal 
uitgerust met aluminium.

LED verlichting is nog lang niet uitontwikkeld. 
Er zijn al verschillende soorten LED verlichting 
op de markt gebracht die meer licht geven 
dan andere LED-lampen. LED verlichting zal 
steeds meer andere soorten verlichting gaan 
vervangen. Hierbij moet je denken aan de 
vervanging van gloei- spaar- en TL-verlichting.  
LED verlichting kan ongeveer 30.000 tot 50.000 
uur licht geven. Dit ligt aan het spanningsniveau. 
Daarnaast is de levensduur afhankelijk van de 
voorschakelelektronica. Als dit op een goedkope 
manier ontwikkeld is en een minder goede 

kwaliteit heeft, dan kan de elektronica eerder 
kapot gaan dan de LED. De voorschakeltechniek 
regelt en begrenst de voedingsspanning van een 
lamp. Als de voedingsspanning niet goed wordt 
begrensd komt er een te hoge voeding door 
de lamp waardoor een zekering eruit vliegt of 
explodeert.  

Masten
Het uiterlijk van de mast wordt aangepast aan 
de omgeving. Er zijn hoofdzakelijk drie soorten 
lichtmasten:
• Mast met uithouder: Dit is een lange mast 
die recht omhoog gaat met een bocht waarop 
de armatuur bevestigd is. Deze masten staan 
meestal langs provinciale en lokale wegen.
• Conische mast: Dit is een lange mast die 
steeds smaller omhoog loopt. Deze staan vaak in 
straten, woonerven en winkelcentra.
• Speciale masten: Deze masten hebben een 
afwijkende vorm of een ander systeem. Deze 
zijn ontworpen voor een bepaalde straat en zien 
er anders uit dan normaal, deze masten hebben 
bijvoorbeeld een andere kleur of een sierlijke 
vorm.
 
Overige componenten van een lichtmast 

Zekeringskast
Elke lichtmast is apart beveiligd, om te 
voorkomen dat bij storing van een lichtmast niet 
de gehele verlichting in de straat uit gaat. Deze 
wordt ook wel de faget-kast genoemd. De kast 
kun je vinden achter een luik in de paal. Oudere 
lichtmast hadden vaak twee of meerdere lampen, 
deze hadden allemaal een aparte zekering. 
Tegenwoordig hebben lichtmasten meestal een 
zekering omdat er vaak maar een lamp in zit. Er 
bestaan trage en snelle zekeringen. De snelle 
slaat door bij kortsluiting. De trage zekering kun 
je herkennen aan het slakkenhuissymbool.

Directe Verlichting

Indirecte Verlichting

Opbouw van een armatuur
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ervaringen op het gebied van openbare 
verlichting. Daarnaast ook het gezamenlijk 
oplossen, onderzoeksvoorstellen destilleren 
of gestructureerd vormgeven, zo nodig is 
samenwerking met derde partijen. Als laatst 
probeert men een stimulans te creëren van 
innovatieve ontwikkelingen door marktpartijen. 

De meeste Nederlandse gemeenten zijn sinds 
de liberalisering van de energiemarkt in 1998 
zelf verantwoordelijk voor hun openbare 
verlichting, tot die tijd lag die taak bij de 
(gemeentelijke) energiebedrijven. Gemeenten 
gingen massaal ambtenaren aanstellen, die 
zowel voor wegbeheer als openbare verlichting 
verantwoordelijk gesteld werden. Omdat al 
snel bleek dat iedere ambtenaar, steeds weer 
hetzelfde wiel aan het uitvinden was, zijn er een 
aantal ambtenaren geweest die met succes het 
Inter Gemeentelijk overleg Openbare Verlichting 
hebben opgericht.

In 2004 was het overleg uitgegroeid tot een 
volwaardige gesprekspartner voor diverse 
partijen in de branche met 19 aangesloten 
gemeenten. Tegenwoordig zijn dit er meer dan 
150 en nieuwe kleinere gemeenten blijven zich 
aanmelden, daar waar zij ook een hoop voordeel 
zien qua inhoudelijke kennis en netwerk. 

Er is een individueel- en een collectief 
deelnemerschap. Er is geen ballotage, maar 
het IGOV streeft ernaar dat haar deelnemers 
zowel kennis vergaren als ook inbrengen. Naast 
technisch- en beleidsmatig inhoudelijke zaken 
waarmee de deelnemers elkaar helpen is het 
vooral van belang om deelnemer te worden 
omdat daarmee een steeds degelijker platform 
ontstaat dat een belangrijke rol kan vervullen 
in het vertegenwoordigen van de belangen van 
overheden bij aanpassingen van regelgeving of 
bijvoorbeeld bij het gezamenlijk acteren richting 
netbeheerder (Igov, 2015).

 Daarnaast is er ook een divisie waar ongeveer 50 
marktpartijen bij betrokken worden.

Conclusie met betrekking tot 
‘Humble Lamppost’
De spanning op een lichtmast is bepalend voor 
het implementeren van technische toepassingen. 
Op het moment van schrijven loopt er geen 
continue spanning door een lichtmast. Dit heeft 
tot gevolg dat er geen spanning beschikbaar 
is voor technische toepassingen wanneer 
de lichtmast niet is ingeschakeld. Er dient 
een aanpassing te komen in de spanning op 
een lichtmast voor het implementeren van 
technische toepassingen. Bij het aanpassen van 
de spanning op een lichtmast dient rekening 
gehouden te worden met de ROVL 2011 en de 
NEN normen, met name veiligheid. 

Een kans ligt er op het gebied van energie 
besparende toepassingen. Met de invoering 
van het Energieakkoord hebben gemeenten 
zich gecommitteerd aan energiebesparing. 
Naast LED-verlichting zijn er nog meerdere 
energiezuinige toepassingen voor een lichtmast. 
Het gebruik van dergelijke energiezuinige 
toepassingen biedt kansen voor het realiseren 
van ‘Living Lab’. 

De  materiële voorwaarden die gelden bij het 
implementeren van een technische toepassing 
zijn:
• Vandalisme bestendig
• Maatschappelijk verantwoord
• Lage kosten
• Duurzaam 
Wanneer er niet aan de voorwaarden voldaan 
kan worden, vormen deze tekortkomingen 
een bedreiging voor het implementeren van 
technische toepassingen. 

Aanschakeling
Door middel van een elektrische sensor die het 
licht registreert gaat de lamp aan en uit. De
lichtwaarde waarop deze sensor reageert wordt 
aangestuurd door een computer. Deze sensor 
geeft een impuls op een bepaalde frequentie 
door het stroomnet. In elektrahuisjes zitten 
ontvangers die de impulsen voelen en er op 
reageren. De sensor die het licht registreert is 
meestal centraal gelegen. 

Avond/nachtschakeling
Verlichting schakelt normaal gesproken uit 
tussen 22.00 en 23.00 uur, dit gebeurt met 
dimbare lampen. De lampen gaan niet uit maar 
de lampen gaan wel zachter branden. Het 
voordeel hiervan is dat de straat goed verlicht 
blijft maar de lampen toch minder energie 
gebruiken. Er zijn gemeenten die dit systeem nog 
niet gebruiken. Zij kiezen ervoor om de verlichting 
op een bepaald tijdstip wel uit te schakelen, 
of de lampen om en om te laten branden. 
Hierdoor kan een onveilige situatie ontstaan 
omdat de lichtverdeling slecht is. Als een van 
de lichtmasten in de laatst omschreven situatie 
defect is, ontstaan er een grote donkere gebieden 
op straat waardoor de situatie onveilig wordt. 
Langs sommige snelwegen zijn er bulleyelampen 
aan lichtmasten gemonteerd. Dit zijn kleine 
lampen die aangaan wanneer de grote verlichting 
uit gaat. Hierdoor blijven de lijnen op de snelweg 
zichtbaar.

Schakelvertraging 
Deze techniek is noodzakelijk bij lichtmasten. 
Een lamp heeft aan het begin geen weerstand, 
deze weerstand wordt langzaam opgebouwd. 
Wanneer alle verlichting tegelijk aangaat is er 
niet voldoende weerstand, hierdoor ontstaat er 
teveel spanning en kunnen alle zekeringen eruit 
vliegen met als gevolg dat we geen verlichting 
meer hebben. 

Kabels en snoeren
Zonder een stroomkabel zal er geen licht gaan 
branden. Er zijn twee soorten kabels:
1. GPLK kabel ook wel teerkabel genoemd. Dit 
is een kabel die voornamelijk bestaat uit teer. 
Deze kabel wordt niet meer gebruikt in nieuwe 
installaties. De buitenkant van de kabel is in 
teer gedrenkt touw met een omslag van staal. 
Hieronder zit een dun laagje papier die in speciale 
olie gedrenkt is. 
2. YMVK-as, de nieuwe kunststof kabel. Deze 
wordt in nieuwe installaties gebruikt. Deze 
kabel bestaat uit een buitenlaag van vinyl met 
daaronder een metalen mantel om de kabel te 
beschermen, bijvoorbeeld bij graafwerk. Ook dient 
de metalen mantel als aardedraad. Hieronder 
zit een vulmiddel met daarin de stroomaders die 
geïsoleerd zijn met vinyl. 

Om de stroom van het zekeringskastje in de 
lichtmast te krijgen heb je een snoer nodig. Hier 
worden twee soorten snoeren voor gebruikt: 

1. GWPK snoer. Deze snoer heeft een gele kleur 
en voelt stug aan. De snoer is geribbeld en 
speciaal gemaakt voor straatverlichting. De snoer 
heeft drie aders: fase, nul en aarde. Voor de nacht 
en avondschakeling kan er ook een vier aderig 
snoer gebruikt worden.
 2. Neopreen snoer. Deze snoer is zwart van 
kleur. Het is een soepele snoer en heeft goede 
chemische eigenschappen. De snoer is bestand 
tegen vele soorten chemicaliën. De snoer heeft 
meestal drie aders: fase, nul en aarde. Net zoals 
bij het GWPK snoer kan er voor de nacht en 
avondschakeling een vier aderige snoer gebuikt 
worden (Kolk, M van der, 2015).

Inter Gemeentelijk-overleg Openbare Verlichting 
(IGOV)
Het primair doel van IGOV is het onder 
gemeenten delen van beleidsmatige- en 
technische kennis en uitwisselen van (beheer-) 
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In de Infographic aan de linker kant zijn de 
42 geïnterviewde gemeenten aangegeven 
en daarnaast zijn de belangrijkste conclusies 
benoemd. Er zijn gemeenten die intensief 
bezig zijn met proeven ten aanzien van slimme 
lichtmasten. Vaak wordt dit gezien als onderdeel 
van de gehele doelstelling om een stad slimmer 
te maken, een smart city. Eindhoven is hier een 
mooi voorbeeld van. Men heeft twee proeven 
lopen, een daarvan is op het uitgaansgebied 
Stratumseind (Brainport, 2015) waar er door 
middel van slimme lichtmasten bepaalde zaken 
worden gemeten en op wordt geanticipeerd met 
licht om de uitgaansstraat veiliger te maken. 
De tweede proef loopt in het gebied van StrijpS, 
het oude Philips terrein in Eindhoven. Hier is 
een smart grid (Gebiedsontwikkeling, 2014) 
neergelegd waar op dit moment met verlichting 
invulling aan wordt gegeven. Aan een lichtmast 
kunnen verschillende toepassingen hangen, 
de vraag is of het wel haalbaar is. Gemeente 
Eindhoven wil ook geen rommelig beeld, dit 
kan worden voorkomen door masten samen 
te voegen. Eindhoven zit nu in een pilot voor 
de slimme verlichting, is ook een TU onderzoek 
gaande, op Stratumseind voor evenementen 
en veiligheid.  Ook gemeente Oss is bezig met 
het uitproberen van nieuwe toepassingen. Zij  
hebben masten die op zonne-energie werken, 
ook dimmen van licht is een onderdeel. Er is 
zelfs een straat waar verschillende lampen zijn 
neergezet om te testen wat het meest prettig is 
als licht.

Op dit moment zijn nog niet alle gemeenten 
bezig met het slimmer maken van de 
lichtmasten. Zo wordt er in de gemeente Almere 
op dit moment nog meer verLED dan dat de 
lichtmasten slimmer worden gemaakt want dat 
levert nog niets op. Ook gemeente Lelystad is 

hier nog niet echt mee bezig, zij staan net zoals 
Gemeente Veghel zelfs nog in het beginstadium 
van het verLEDen, dit doen zij door middel van 
pilots. 

Een reden om te verLEDden is energiebesparing. 
Gemeente Helmond heeft een prijs gewonnen 
als koploper in 2014, op het gebied van energie 
besparing. In 2035  wil men energie neutraal 
zijn volgens het Energieakkoord waar men aan 
meedoet. De toekomstvisie van de gemeenten is 
om de lichtmasten die zij toepassen recyclebaar 
te maken, men wilt hier aluminium pixel voor 
gebruiken waardoor deze duurzamer zijn. 
Gemeente Emmen heeft altijd een beleid 
gehanteerd waarin zo min mogelijk lichtmasten 
werden weggezet, wat het nu ook moeilijker 
maakt om te bezuinigen.

Naast gemeente Lelystad en Almere is een 
groot deel van de overige gemeenten bezig met 
het verLEDden van de openbare verlichting. Zo 
kiest Assen voor groene LED in het buitengebied 
en witte LED-verlichting in stedelijk gebied en 
is gemeente Zwolle samen met Philips bezig 
met nieuwe tunnelverlichting, volledige LED 
uitvoering. Deze gemeente koopt duurzaam in 
en wordt een Fair Trade gemeente genoemd. 
Amersfoort heeft een kleine voorsprong als we 
praten over het naleven van het energieakkoord, 
echter zijn er weinig tot geen activiteiten 
omtrent verLEDden en andere toepassingen. 

Breda wil een voorbeeld functie zijn als het 
gaat om verduurzamen van de openbare 
verlichting en is zeer streng voor zichzelf om 
dit te realiseren. In het plan dat er nu ligt om te 
verduurzamen, wordt er gekeken naar welke 
lichtmasten er op dit moment het meeste 
energie verbruiken. Dit gaat om de lampen 

Infographic boven de grond
Opvallend binnen de onderzochten gemeenten
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tussen de 70-160W in oude lichtmasten. Om 
te zien welke er vervangen moeten worden 
om de nieuwe investering binnen 10 jaar 
terug te verdienen ligt er het plan om 8500 
lampen te gaan vervangen. Het gaat naast 
het verduurzamen door LED ook om de 
vervangingen van de masten zelf. Door dit plan 
door te voeren zal er in 2020 - 29% verLED zijn 
wat ruim boven het percentage ligt van het 
Energieakkoord. 

Ook het eerder genoemde dimmen draagt bij 
aan de energiebesparing. Veel gemeenten 
maken gebruik van dynamische dim systemen, 
hierbij wordt het licht gedimd of ingeschakeld 
op basis van sensoren. In gemeente Helmond 
gaat de aansturing van de lichtmasten vanaf 
een centrale kast van Enexis. Daarnaast is er 
een wijk met sensor aansturing waar wanneer 
er niemand is, het licht op 20% staat gedimd en 
als men er eronderdoor loopt gaat dit op 100%. 
Het dimmen in het algemeen doen zij voor alle 
lichtmasten.

Zo zijn er nog andere dim- systemen die 
toegepast worden. Gemeente Schiedam  
heeft een fietspad aangelegd van noord naar 
zuid Schiedam, de poldervaart fietsroute. 
Alle lichtmasten langs dit fietspad bevatten 
intelligente sensoren. Deze lichtmasten branden 
altijd voor 10% wanneer de openbare verlichting 
aan staat, maar zodra er een fietser aan komt 
gaan er vier lichtmasten voor de fietser aan op 
100%. Dit systeem komt van Het bedrijf Tvilight 
in Groningen.

Naast gemeente Helmond en gemeente 
Schiedam wordt het toepassen van dimmers 

ook in een aantal andere gemeenten gedaan. 
Gemeente Veghel is bezig met het omgekeerd- 
en dynamisch dimmen. In het PWA-sportpark 
is sinds begin maart een proef gestart met 
verlichten op aanbod. Dit houdt in dat de 
openbare verlichting standaard op ca. 30% 
brandt en bij beweging van wandelaars, 
fietsers of automobilisten het niveau wordt 
verhoogd naar 70%. Na enkele minuten zakt 
het verlichtingsniveau terug naar ca. 30%. 
Bij calamiteiten kunnen de hulpdiensten het 
lichtniveau verhogen naar 100%. Ook op een 
aantal toegangswegen heeft de gemeente 
Veghel de armaturen voorzien van dynamische 
dim systemen. Deze zorgen ervoor dat de 
verlichting op dal uren terug dimt naar ca. 50%. 
In de spits wordt de verlichting verhoogd. Op 
afstand (computer) is deze verlichting aan te 
passen en zijn storingen direct zichtbaar en 
kunnen zo eerder verholpen worden. Deze 
techniek wordt inmiddels toegepast op de 
Bundersweg, Eerdsebaan, Bussele, De Amert-
NCB-laan en Erpseweg. Dit zal in de toekomst 
worden uitgebreid (Veghel, 2015).
Een ander systeem, voor de binnenstad van 
Zwolle, is dat de verlichting van buitenaf 
aangestuurd kan worden waarbij de verlichting 
opgeschakeld kan worden tot 100%. Dit kan 
gedaan worden door de politie voor calamiteiten 
verlichting.

Concluderend bepaalt elke gemeente het 
beleid met betrekking tot infrastructuur boven 
de grond. Ze bepalen bijvoorbeeld hoeveel 
lantaarnpalen er staan en hoe deze eruit zien. 
Elke gemeente dient individueel geanalyseerd 
te worden op het beleid met betrekking tot 
infrastructuur boven de grond.
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In welk stadium bevinden 
gemeenten zich binnen de 

maturiteitsmatrix?
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Uit de interviews met de 42 gemeenten is naar voren gekomen dat er 
energiebesparende doelstellingen zijn gevormd op basis van het Energieakkoord. 
De onderzochte gemeenten gebruiken het Energieakkoord als leidraad bij het 
opstellen van de beleidsplannen met betrekking tot de openbare verlichting. Om 
adequaat in te spelen op deze behoeften binnen gemeenten is het van belang dat 
Smart Data City zich conformeert aan de doelstelling van het Energieakkoord. 
Dit vergroot de kans voor het oprichten van een ‘living lab’. Onderstaand zijn de 
belangrijkste doelstellingen en bepalingen uit het Energieakkoord beschreven. 

Het Energieakkoord is een energie- en klimaatbeleid voor de periode tot 
2030. Rijksoverheid, IPO, VNG, Unie van Waterschappen en meer dan veertig 
andere organisaties hebben zich eraan gecommitteerd om scherpe landelijke 
doelstellingen na te streven. Voor onderstaand stuk wordt er geciteerd uit het 
onderzoek wat uitgevoerd is door Rijkswaterstaat. (Rijskwaterstaat, 2015)

‘‘Voor openbare verlichting wordt gestreefd 
naar een versnelde renovatie van het 
huidige, grotendeels verouderde park. In 
het SER-Energieakkoord staan de volgende 
doelstellingen genoemd voor openbare 
verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties 
(VRI’s):  

1. 20% energiebesparing bij OVL en VRI’s in 
2020 ten opzichte van 2013
2. 50% energiebesparing bij OVL en VRI’s in 
2030 ten opzichte van 2013

3. 40% van de OVL is voorzien van slim 
energiemanagement in 2020
4. 40% van de OVL is energiezuinig in 2020
5. Rijkswaterstaat past per 2014 in tunnels 
energiezuinige OVL toe bij nieuwbouw 
en renovatie waarbij de verlichting wordt 
vervangen. (Rijkswaterstaat, 2015)

Deze doelstellingen gelden voor heel 
Nederland, alle openbare verlichting en 
verkeersregelinstallaties van gemeenten, 
provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat 
tezamen. Dus niet iedere gemeente hoeft 
20%/50% energiebesparing te halen. Het 
referentiejaar voor doelstelling 1 en 2 is 2013. 
Gemeenten die echter al veel energie bespaard 
hebben in de periode tot 2013 dragen wel bij 
aan doelstellingen 3 en 4 en kunnen bovendien 
tot voorbeeld dienen voor andere gemeenten 
en deze helpen.

Openbare verlichting en het 
Energieakkoord

Definitie slim energiemanagement in de 
openbare verlichting:
Slim energiemanagement in de openbare 
verlichting is het op een slimme wijze 
schakelen en dimmen van het lichtniveau van 
het openbare verlichtingspark. Het percentage 
slim energiemanagement is de mate 
waarin het totale openbare verlichtingspark 
is voorzien van energiemanagement-
componenten en -methodieken. Uitgangspunt 
is dat de wegbeheerders verantwoordelijk 
zijn en zorg dragen voor het juiste lichtniveau 
van de openbare verlichting.  Onder slim 
energiemanagement vallen 2 methoden:

• Anders schakelen dan het standaard 
zonnewendeschakelen/nachtschakelen 
aangeboden door de netbeheerder
• Regelen van het lichtniveau (dimmen).
Het percentage slim energiemanagement is de 
verhouding van het aantal lichtbronnen die met 
slim energiemanagement worden bestuurd en 
het totaal aantal lichtbronnen.

Definitie energiezuinige openbare verlichting:
Energiezuinige verlichting is de mate waarin 
het totale openbare verlichtingspark is voorzien 
van energiezuinige componenten. Ook hier 
geldt dat de wegbeheerders verantwoordelijk 
zijn en zorg dragen voor het juiste lichtniveau 
van de openbare verlichting. De mate van 
energiezuinigheid wordt toegekend aan de 
toegepaste lichtbronnen en bijbehorende VSA/
driver. De componenten vertegenwoordigen 
een bepaalde mate van energiezuinigheid 
gebaseerd op efficiëntie, effectiviteit en 
haalbaarheid/toepasbaarheid van dat 
moment. 

Resultaten tot dusver:

De openbare verlichting in Nederland is al voor 
20% energiezuinig en 23% is voorzien van slim 
energiemanagement. Gemeenten, provincies 
en Rijkswaterstaat zijn goed op weg om de 
Energieakkoord-doelstellingen voor openbare 
verlichting in 2020 te halen. Dat bleek uit 
de eerste resultaten van de monitoring, die 
Dyana Loehr op 29 januari 2015 op het NSVV-
Lichtcongres presenteerde.  

Energiebesparing 
Alle openbare verlichting en 
verkeersregelinstallaties in Nederland 
gebruikten in 2013 zo’n 791 GWh en in 2014 
ongeveer 785 GWh. Deze besparing van 0,7% 
lijkt niet veel, maar er is in dat jaar wel 2,5% 
openbare verlichting bij gekomen. Bovendien 
hebben alle overheden voor het jaar 2013 al 
veel energie bespaard in de OVL en VRI’s, met 
name tijdens de uitvoering van het programma 
Taskforce Verlichting. Het is daarom de vraag 
of de Energieakkoord-doelstelling van 20% 
energiebesparing in 2020 ten opzichte van 
2013 gehaald kan worden.  Veruit de meeste 
OVL (93%) staat in gemeenten. Van het totale 
energieverbruik voor OVL en VRI’s komt 84% 
voor rekening van de gemeenten. 
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Energiezuinige openbare verlichting
In 2014 was al 20% van de openbare verlichting 
energiezuinig. Dit is niet alleen ledverlichting, 
maar ook andere lamptypen zoals lage- en 
hogedruk natrium hebben een bepaalde 
factor voor energiezuinigheid gekregen. 
De Energieakkoord-doelstelling is 40% 
energiezuinige OVL in 2020. (Rijkswaterstaat, 
2015)

Zowel bij gemeenten, provincies als 
Rijkswaterstaat bestaat ongeveer 5% van de 
openbare verlichting uit ledlampen. Bij de 
verkeersregelinstallaties is dit 51%. 

Slim energiemanagement
Onder openbare verlichting met slim 
energiemanagement verstaan we openbare 
verlichting die gedimd wordt of die anders 
(energiezuiniger) geschakeld wordt dat 
het standaard nachtschakelen van de 
netbeheerder. De Energieakkoord-doelstelling 
is 40% slim energiemanagement in 2020. Op dit 
moment is al 23% van de openbare verlichting 
voorzien van slim energiemanagement. Het ‘s 
nachts uitzetten van de openbare verlichting 
op rijkswegen draagt hieraan bij. 

Afspraken Energietop Rijkswaterstaat
Op 19 januari 2015 heeft er een Energietop 
plaatsgevonden met verschillende partijen. 
Daar zijn verschillende onderwerpen besproken 
en hebben voortrekkers van afzonderlijke 
onderwerpen zich aangeboden. Tijdens de 
Energietop  zijn voor het thema Duurzame 
openbare verlichting 8 afspraken gemaakt.’’
(Rijkswaterstaat, 2015)

Hoe goed zijn de gemeentelijke resultaten ten opzichte van de markt? Hoe 
volwassen is de gemeente? Dit zijn vragen die veel organisaties (gemeenten) 
actief bezig houden. Zeker nu de complexiteit van kanalen en technologische 
mogelijkheden enorm is toegenomen.

Maturiteitsmatrix

Gemeenten worstelen veelal met het 
aansluiten bij deze ontwikkelingen, het sturen 
van de verandering en het onderbouwen 
van noodzakelijke investeringen. Het vinden 
van de optimale mix in middelen, inzet en 
tegelijkertijd tijdig anticiperen, zijn belangrijke 
succesfactoren voor maximaal effect.

Volwassenheid is een belangrijk kompas 
in het vinden van de juiste balans en het 
definiëren en uitvoeren van de juiste keuzes. 
De praktijk wijst uit dat resultaten regelmatig 
uitblijven doordat gemaakte investeringen 
niet voldoende op elkaar zijn afgestemd of 
onvoldoende zijn doordacht. (Online Maturity 
Model: kompas voor online strategie,2015)

Het gebruik van een maturiteitsmodel stelt 
de organisatie in staat om vervolgens haar 
eigen methoden en processen te laten 
toetsen. Maturiteit wordt aangegeven 
door de toekenning van een bepaald 
“Maturiteitsniveau”. Assessment van 
een maturiteitsniveau van het proces- en 
projectmanagement van een organisatie levert 
de volgende voordelen op:

• Een bekend Maturiteitsniveau, met exacte  
    aanbevelingen hoe het te verbeteren;
• De mogelijkheid voor organisaties om hun  
    Maturiteitsniveau te vergelijken met andere  
    organisaties, of met andere onderdelen van  
    hun eigen organisatie;
• Uitgevoerde assessments;
     • een samenhangende verzameling    

         vragenlijsten;
     • onafhankelijk geverifieerd;
• Een onafhankelijk bijgehouden verzameling  
   “benchmarks”
     • duidelijk beschreven criteria
(Wat is een Maturity Model en waarom zou u er 
een gebruiken?, 2015)

Bij het opstellen van de maturiteitsmatrix voor 
de ‘Humble Lamppost’ hebben we de matrix 
opgesteld op basis van proces management 
van infrastructuur. 
Voorbeeld:

(business development institute, 2012).

De tabel wordt uiteengezet met een x-as en 
y-as. De maturiteitsfases zijn gekoppeld aan 
de manier waarop beleid en de focus wordt 
vormgegeven. Bij de gemeenten wordt gelet 
op procesintegratie, aansturingsintegratie, 
informatie integratie en fysieke integratie. De 
criteria waarop getoetst wordt zijn:
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Herkennen 
Weten dat er innovatieve mogelijkheden zijn 
met betrekking tot het openbare lichtnetwerk. 
Zijn er nog niet fysiek mee bezig door 
bijvoorbeeld gebrek aan kennis of financiën. 

Begrijpen
Weten dat er innovatieve mogelijkheden zijn 
met betrekking tot het openbare lichtnetwerk 
en hebben al kleinschalige fysieke initiatieven 
uitgezet. 

Managen
Herkennen en begrijpen innovatieve 
mogelijkheden met betrekking tot het openbare 
lichtnetwerk en voeren deze mogelijkheden op 
grote schaal door in het beleid. 

Beheersen
Herkennen, begrijpen en managen innovatieve 
mogelijkheden met betrekking tot het 
openbare lichtnetwerk. Deze mogelijkheden 
zijn geïntegreerd in de kernprocessen van de 
gemeente.

Excelleren  
Herkennen, begrijpen, managen en beheersen 
innovatieve mogelijkheden met betrekking 
tot het openbare lichtnetwerk. Delen 
deze ontwikkelen met andere partijen en 
ontwikkelen de mogelijkheden verder. 

Deze stadia zijn gebaseerd op de vijf stadia 
zoals geformuleerd in het Capabillity Maturity 
Model. (About the BD-CMM, 2004-2012)

Conclusie LED-verlichting
In de kolom verLEDding staat per gemeente 
aangegeven in welk stadium de gemeente zich 
bevindt op het gebied van LED-verlichting. 
De bijbehorende cirkeldiagram laat zien welk 
percentage van de gemeenten zich bevindt in 
welk stadium.

Bij LED-verlichting zijn er maar twee stadia 
waar de verschillende gemeenten in vallen, 
namelijk managen en begrijpen. Van 5% van 
de gemeenten is niet bekend of zij bezig zijn 
met het verLEDden van de huidige openbare 
verlichting, van deze gemeenten is geen 
informatie bekend. Dit komt door het feit dat niet 
iedere gemeente bereid is om mee te werken 
aan het onderzoek en daarnaast ook niet alle 
informatie op het internet te vinden is. 

De grootste groep van de gemeenten bevinden 
zich in het stadium managen. Dit betekent 
dat de gemeenten LED-verlichting aan het 
implementeren zijn in de gemeente. Zij hebben 
de eerste initiatieven en pilots al gehad en 

zien de vele voordelen van LED-verlichting. 
Deze gemeenten kiezen er dus voor om LED-
verlichting als standaard te gaan toepassen in de 
gemeente. 

Naast deze groep, is er nog een grote groep in 
de cirkeldiagram te zien, namelijk gemeenten 
die zich bevinden in het stadium begrijpen 
(43%). Deze groep is bekend met LED-verlichting 
en neemt ook de eerste initiatieven en pilots 
binnen de gemeente. Wanneer deze pilots 
en initiatieven positief uitpakken zullen deze 
gemeenten doorstromen naar het stadium 
managen. 

In het geval van LED-verlichting zijn er geen 
gemeenten die zich bevinden in het stadium 
herkennen, beheersen of excelleren. 

Alle onderzochte gemeenten passen LED 
verlichting toe deze vallen dus allemaal binnen 
het stadium herkennen. Wanneer een gemeente 
alle verlichting in de gemeente heeft voorzien 
van LED-verlichting bevindt een gemeente 
zich in het stadium beheersen, dat is bij LED-
verlichting niet het geval. Een stadium boven 
beheersen is het stadium excelleren. In dat 
geval zou een gemeente dus overal al LED-
verlichting hebben toegepast en daarnaast 
ook samenwerken met andere gemeenten om 
deze doelstelling te behalen en die gemeente 
te helpen. Ook dit is niet van toepassing bij de 
categorie LED-verlichting. 

Maturiteitsmatrix

VerLEDding

Exelleren

Beheersen

Managen

Begrijpen

Herkennen

Niet bekend

52%43%

5%

0% 0%0%

Binnen de onderstaande conclusies van de maturiteitsmatrix wordt er gesproken 
over verschillende stadia, zoals managen en beheersen. De onderbouwing van deze 
stadia zijn te vinden op pagina 33.
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           locaties aangestuurd. 
2.Statisch
       •  Het lichtnetwerk word op een manier    
           aangestuurd, tijdstip en locatie  
           aangestuurd. Vaak is dit aan / uit.

In het cirkel diagram geeft de maturiteit van 
aansturing weer van de onderzochte gemeenten.

Het merendeel van de gemeenten, 76%, is nog 
niet in een vergevorderd stadium. De gemeenten 
passen nu nog statische aansturing toe voor het 
openbaar lichtnetwerk.  Vaak weten gemeenten 
wel dat de mogelijkheid er is om de openbare 
verlichting dynamisch aan te sturen, maar zijn 
er nog te veel obstakels die overwonnen moeten 
worden.

24% is niet bekend, dit heeft te maken met dat 
een aantal gemeenten niet bereid waren mee 
te werken aan het onderzoek. Daarnaast is er 
via de deskresearch geen betrouwbaar en valide 
antwoord gevonden.

Conclusie technische toepassingen
Is een lichtmast meer dan alleen een lichtbron? 
Uit ons onderzoek is gebleken dat een lichtmast 
Multi inzetbaar is. Er zijn vier hoofd onderwerpen 
te onderscheiden:

1.  Zorg
      •  Te denken aan medische inzet,    

           zorgverzekeraars etc.
2. Veiligheid
       •  Te denken aan politie en brandweer inzet 
etc.
3. Infrastructuur
      •  Te denken aan routes, bewegwijzering,  
         drukte etc.
4. Commercie
      •  Te denken aan retail, horeca, reclame etc.

In het cirkel diagram geeft de maturiteit aan 
van de technische status van de onderzochte 
gemeenten.

Bijna twee derde van de onderzochte gemeenten 
zijn nog niet in een vergevorderd stadium wat 
betreft technische innovaties voor lichtmasten. 
De gemeenten zetten de lichtmasten (nog) niet 
multi-toepasbaar in.
24% is niet bekend, dit heeft te maken met dat 
een aantal gemeenten niet bereid waren mee 
te werken aan het onderzoek. Daarnaast is er 
via de deskresearch geen betrouwbaar en valide 
antwoord gevonden.

10% van de gemeenten heeft al lichtmasten op 
meerdere manieren ingezet. De gemeenten 
zien een meerwaarde in een lichtmast als 
multi-toepasbaar instrument. Echter zijn er 
ook concurrerende partijen, bijvoorbeeld andere 
bedrijven, maar ook technische toepassingen op 
andere units.  

Conclusie dimmen
Bij de categorie dimmen zijn de gemeenten 
beoordeeld op het gebied van dimmen van de 
openbare verlichting. Hieronder is te zien hoeveel 
procent van de 42 grootste gemeenten in welk 
stadium horen. 

In het geval van dimmen is bij 7% van de 
gemeenten niet bekend of deze gemeenten zich 
bezig houden met het dimmen van openbare 
verlichting. Er is hier geen of te weinig informatie 
over gevonden. 

Bij LED-verlichting was het stadium herkennen 
niet vertegenwoordigd. Dat is bij dimmen anders, 
hier valt 9% van de gemeenten in dit stadium. 
Deze gemeenten zijn bekend met dimmen 
maar gebruiken dit nog niet, zij hebben hier 
verschillende redenen voor. Dit kan zijn dat er te 
weinig budget is voor dim componenten, zoals in 
Den Haag of dat de gemeente vindt dat het ten 
koste gaat van het verlichtingsniveau, zoals in 
Dordrecht.

De gemeenten die bezig zijn met de eerste 
initiatieven en pilots met betrekking tot dimmen 
van openbare verlichting is het stadium 
begrijpen van toepassing. Hier vallen 36% van 
de gemeenten in. Deze gemeenten zijn bewust 
van het feit dat dimmen van verlichting een 
besparing oplevert maar passen het nog weinig 
toe. 

De grootste groep binnen de categorie 
dimmen, is het stadium managen. Ruim 
43% van de gemeenten bevindt zich in dit 
stadium. Deze gemeenten bevinden zich in de 
implementatiefase voor wat betreft het dimmen 
van de openbare verlichting. Zij hebben de eerste 
pilots en initiatieven voor dimmen gehad en 
deze zijn positief uitgevallen. Daardoor wordt het 
dimmen nu op meerdere plekken in de gemeente 
toegepast. 

Gemeente Eindhoven en Helmond bevinden 
zich in het een na hoogste stadium, namelijk het 
stadium beheersen. Wanneer een gemeente in 
het stadium beheersen valt, is heel de openbare 
verlichting uitgerust met een dim functie. Uit 
het interview met de gemeente Eindhoven 
(Eindhoven, 2015)  is gebleken dat zij al vanaf 
halverwege jaren 80 met Philips en Stork dim-
functies hebben ontwikkeld. Ze zijn ook de 
eerste gemeente geweest die dit overal hebben 
toegepast. Uit het interview met de gemeente 
Helmond is gebleken dat zij dimmen in het 
algemeen doen voor alle lichtmasten in de 
gemeente. Daarnaast hebben zij ook een wijk 
met sensor aansturing. Wanneer er niemand is, 
dan brand het licht op 20%. Als er dan iemand 
in de buurt van de lichtmast loopt of rijdt gaat 
de lichtmast voor 100% branden.  Doordat deze 
twee gemeenten overal dim functies hebben op 
lichtmast zijn zij koplopers op het gebied van 
dimmen. Het stadium excelleren komt bij de dim 
functies niet voor. 

Conclusie aansturing
Op welke manier word het lichtnetwerk in een 
gemeente aangestuurd? Uit ons onderzoek is 
gebleken dat er twee manieren van aansturing 
zijn:

1. Dynamisch
       •  Het lichtnetwerk word op        
           verschillende tijdstippen, manieren en    

Dimmen 

Exelleren

Beheersen

Managen

Begrijpen

Herkennen

Niet bekend

0%

43%

36%

9%

7% 5%

Aansturing

Exelleren

Beheersen

Managen

Begrijpen

Herkennen

Niet bekend

0% 0%
0%

45%

31%

24%

Technische toepassingen

Exelleren

Beheersen

Managen

Begrijpen

Herkennen

Niet bekend

0%0%

33%

33%

24%

10%
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Daarnaast zijn een aantal lichtmasten ook 
uitgerust met camera’s, die hangen aan een 
lichtmast en die hebben een voeding uit de 
mast. Overdag komt het uit de lichtmast en in 
de avond is de voeding uit een accu. In principe 
zitten ze op het zelfde energienet. Alleen wordt 
het opgeslagen in een accu. Deze camera’s 
worden ingezet om de verkeersstromen rondom 
Nijmegen te meten.

Venlo
Venlo heeft Reclameborden aan lichtmasten 
toegevoegd. Door het toestaan van (verlichte) 
reclameborden, al dan niet bevestigd aan 
lichtmasten, kan voor de gemeente inkomsten 
worden gegenereerd. Ook hebben zij PV-masten 
(Photo Voltaisch). Verlichting op zonne-energie 
raakt steeds meer ingeburgerd (een enkele 
mast of meerdere masten aangesloten op 
een zonnepaneel vindt thans plaats in die 
gebieden waar geen elektriciteit beschikbaar 
is of niet rendabel is het er heen te brengen). 
Toepassing van PV-masten in woonwijken staat 
nog ter discussie. De grootte van de huidige 
zonnepanelen zou bij plaatsing in woonstraten 
kunnen leiden tot ongewenste neveneffecten. 
Wel wordt als voorbeeldstelling overwogen 
om PV-masten te integreren in bijvoorbeeld 
stadsplattegronden en bij Muppies en Abri’s of 
reclamezuilen.
Daarnaast gebruiken ze DOV systemen 
(Dynamische Openbare Verlichting systemen). 
Dynamische verlichting betreft een 
verlichtingsinstallatie waarbij de verlichting 
brandt als het nodig is, dus weggebruikers 
aanwezig zijn.  

Conclusie met betrekking tot de 
‘Humble Lamppost’
De categorie dimmen en LED-verlichting zijn 
van belang voor de ‘Humble Lamppost’ omdat 
dit energiebesparing oplevert. Bij de categorie 
LED zit 52 procent in het stadium managen en 
bij de categorie dimmen zit 43 procent in het 

stadium managen. Zij implementeren LED-
verlichting en dimmen van lichtmasten al in de 
hele gemeente. De meeste gemeenten zijn al 
ver gevorderd als het gaat om energiebesparing 
door middel van LED en dimmen. De aansturing 
is ook van belang. Bij een ‘Humble Lamppost’ zijn 
er verschillende technische toepassingen die op 
een lichtmast worden aangesloten. Het is dan 
mogelijk om bijvoorbeeld lichtintensiteit aan te 
passen op het aantal passanten per lichtmast. 
De meeste gemeenten zijn nog niet intensief 
bezig met het individueel aansturen van 
lichtmasten omdat dit een kostbaar proces is. 
Dit is een barrière die moet worden overwonnen 
worden om de  ‘Humble Lamppost’ een succes te 
laten worden.

De categorie technische toepassing is ook 
van belang voor de ‘Humble Lamppost’, als 
er immers een gemeente is die al erg veel 
technische toepassingen aan een lichtmast 
hebben bevestigd, dan is een ‘Humble Lamppost’ 
overbodig. Twee derde van de onderzochte 
gemeenten zetten lichtmasten (nog) niet in 
als multi-toepasbare lichtmast. De markt voor 
technische toepassingen aan een lichtmast ligt 
nog open. 

De markt voor technische toepassingen aan 
een lichtmast ligt nog open. Op basis van 
deskresearch is gebleken dat het aanbod gering 
is, op het moment van schrijven is een beperkt 
aantal bedrijven bezig met het ontwikkelen 
van dit soort toepassingen. De vraag naar 
technische toepassingen is er wel, gemeenten 
geven aan in de interviews dat zij wel technische 
toepassingen zouden willen implementeren 
maar er vaak te weinig budget is voor dit soort 
toepassingen. De financiële situatie is niet 
toereikend.

De volledige maturiteitsmatrix is te vinden in de 
bijlagen. (Bijlage: maturiteitsmatrix)

Apeldoorn
In Apeldoorn kennen ze verlichte 
lichtmastreclames. Lichtmastreclame, dit is een 
verwijzingbord naar een lokale ondernemer. 
Apeldoorn heeft de lichtmastreclame in 2010 
aanbesteed, NPB heeft de aanbesteding 
gewonnen en is tot 2025 exploitant voor 
lichtmastreclames in Apeldoorn.

De verlichte lichtmastreclame schakelt met 
de openbare verlichting. In de nachtelijke uren 
schakelt alleen de lichtmast reclame uit (23:00 tot 
7:00). De Exploitant betaald aan de gemeente een 
jaarlijks vaste afdracht.
Tevens kennen ze displayreclame (niet verlichte 
reclame aan de onderzijde van de lichtmast. 
Apeldoorn heeft dit in 2012 aanbesteed. 
De Exploitant Hoffman Outdoor betaald de 
gemeente voor het mogen exploiteren een 
jaarlijkse vaste afdracht.

Maastricht
Maastricht combineert lichtmasten met 
verkeersregelinstallaties, ANWB borden, 
reclameborden en camera’s. In 2015 word er 
een onderzoek gestart naar de haalbaarheid om 
oplaadpunten te integreren met de lichtmasten.

Nijmegen
Nijmegen heeft op de rondwegen een 
aanwezigheidsmodule laten installeren. Die 
meet de aanwezigheid, of er verkeer langskomt, 
TVilight is daar de leverancier van. Normaal staat 
de lichtstand op 20% wanneer er dan een auto 
aankomt wordt het vermogen opgeschroefd, 
naar 80 of 100% afhankelijk van het lichtniveau. 
Dat doet hij 3 lichtmasten van te voren, de 
automobilist ziet daardoor niet dat er voor hem 
iets gebeurd. Zodra de auto er weer voorbij 
is gaat hij weer naar de 20%. Ze hebben ook 
plannen om een fietspad wat door een park heen 
loopt met hetzelfde systeem uit te rusten. Die 
zullen dan anders worden afgesteld.
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Welke technische toepassingen 
zijn er op dit moment wereldwijd 
beschikbaar voor een lichtmast?
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Gemeenten
Wat er technische mogelijk is  binnen een 
lichtmast is een belangrijk onderdeel van het 
onderzoek. Binnen de 42 onderzochte gemeenten 
is bijna de helft (48%) al bezig met technische 
toepassingen binnen het areaal aan lichtmasten. 
De meest voorkomende toepassing is het dimmen 
van de lichtmasten, dit wordt al gedaan sinds de 
jaren 80 (A.Noordhoek, 2015), vele gemeenten 
zijn hier volop mee bezig. Daarnaast zijn er 
innovaties op de markt als het gaat om technische 
toepassingen, zoals wifi, sensoren en camera’s.

Grafiek: Het percentage gemeenten dat technische 
toepassingen verwerkt in de lichtmasten. (Bijlage technische 
toepassingen)

Verschillende gemeenten hebben al pilots 
uitgezet of zijn zelfs al sensoren in lichtmasten 
aan het implementeren in de hele gemeente. Zo 
worden er verschillende sensoren, waaronder 
bewegingssensoren, gekoppeld aan dim 
systemen. Wanneer er  iets of iemand aankomt 
zal de  lichtmast feller gaan branden. Ook een 
aantal lichtmasten voor en na de lichtmast die 
wordt geactiveerd zullen feller gaan branden. Een 
mooi voorbeeld van deze toepassing is de pilot 
in Berkel-Enschot(gemeente Tilburg)  (bijlage: 
interview gemeente Tilburg).

Naast sensoren zijn er ook verschillende metingen 
mogelijk, zoals het meten van het geluid, licht, 
windkracht en de luchtkwaliteit. Gemeenten 
Alkmaar heeft verschillende meetapparaten 
in haar lichtmasten areaal (bijlagen: interview 
gemeenten Alkmaar). Ook toepassingen als 
zonne-energie, wifi en reclameborden worden 
vaak door de gemeenten geïntegreerd in de 
lichtmast. 
Tevens wil de gemeente Maastricht lopende 
2015 een onderzoek starten om te kijken of 
oplaadpunten kunnen worden gecombineerd 
met lichtmasten (bijlagen: interview gemeenten 
Maastricht).

Naast deze toepassingen zijn er ook gemeenten 
bezig met de zogeheten ‘proeftuinen’ als het gaat 
om slimme verlichting. Binnen deze proeftuinen 
worden verschillende mogelijkheden getest met 
betrekking tot slimme verlichting en technische 
toepassingen. Gemeente Eindhoven is op dit 
moment bezig een proeftuin te realiseren 
(slim licht, 2015). Tevens blijven technische 
ontwikkelingen gaande en komen er steeds meer 
nieuwe innovaties. Een mooi voorbeeld hiervan 
is de innovatiewedstrijd, light challenge (Light 
challenge, 2015)  voor openbare verlichting waar 
verschillende teams in samenwerking met experts 
en stakeholders innovatieve lichtplannen en 
lichtbronnen ontwikkelen. 

Experts
“Je hebt slimme lichtmasten, dit is handig 
omdat er overal lichtmasten staan en dit 
een infrastructuur vormt. Zeker 10% van de 
gemeenten in Nederland heeft al een project 
lopen rondom slimme openbare verlichting, omdat 
er lichtmasten zijn hoeft dit niet te betekenen 
dat je alles aan een lichtmast kunt hangen. 
Er moet gekeken worden wat er gemeten zal 

Ja

Nee

Niet bekend

48%

26%

26%

Technische toepassingen
worden, waarom dit wordt gemeten en hoe dit 
gebruikt wordt om een stad slimmer te maken. 
De toegevoegde waarde voor de maatschappij, 
bedrijven, belanghebbende is van belang net als 
het business model. Ook de behoeften van de 
mens spelen een grote rol, kijkend naar veiligheid, 
een icoon zijn als stad, beleving en marketing” 
(F.Tasche, 2015).

Er is geen eenduidige definitie als het gaat om 
een slimme lichtmast. Er zijn veel manieren 
om licht of andere technische toepassingen 
te genereren in steden om deze slimmer te 
maken. Neem als voorbeeld het werk van Daan 
Roosengaarde en zijn innovatieve opvattingen 
als het gaat om bijvoorbeeld verlichting. Het 
project Smart Hightway:  “De Smart Highway 
maakt de weg duurzaam en interactief door 
glow-in-the-dark belijning die gedurende de 
dag wordt opgeladen en verkeerstekens en 
verlichting die alleen oplichten als er mensen van 
de weg gebruik maken. Het bespaart energie, 
verhoogt de veiligheid en zorgt ook voor minder 
visuele belasting doordat er minder borden en 
permanente verlichting nodig is. Smart Highway 
heeft vele innovaties, zoals speciale verven, 
energieopwekkers en sensoren.” (Nederland 
wordt anders, 2015). Dit is een voorbeeld om op 
een andere manier met verlichting en technische 
toepassingen om te gaan. Naast het project 
Smart Highway zijn andere bedrijven ook bezig 
met innovatie op de weg. Zo is BMW aan het 
onderzoeken of LED-lichtmasten de elektrische 
auto’s van BMW kunnen opladen. 

Buiten Nederland
Niet alleen in Nederland is men bezig met het 
ontwikkelen en implementeren van slimme 
lichtmasten. Er lopen verschillende projecten 
waarbij er meerdere componenten in een 

lichtmast worden verwerkt. Het Nederlandse 
bedrijf Philips is onlangs een samenwerking 
aangegaan met Ericsson. “Philips en Ericsson 
combineren de voordelen van connectivity 
en LED-verlichting in een uniek nieuw model 
van ‘verlichting-als-een-service’ voor steden. 
Dankzij dit innovatieve straatverlichtingsmodel 
kunnen stadsbesturen in de lichtmasten van 
hun connected Zero Site straatverlichting aan 
leveranciers van netwerkdiensten ruimte bieden 
voor een mobiele breedbandinfrastructuur.”(News 
center Philips, 2015). Op deze manier worden er 
binnen een lichtmast meerdere toepassingen 
gegenereerd. 

Het bedrijf Illuminating Concepts (Illuminating 
Concepts, 2015) in Amerika hebben een slimme 
lichtmast bedacht waar naast het geven van licht 
ook data kan worden gegenereerd, de veiligheid 
kan worden verhoogd en informatie kan worden 
gegeven aan de passanten. Dit project staat het 
dichtstbij het project de ‘Humble Lamppost’. 

Conclusie met betrekking tot de 
‘Humble Lamppost’
Er zijn talloze voorbeelden van slimme 
lichtmasten. Al deze technische toepassingen 
hebben eerder altijd geduid op het besparen van 
energie en het verhogen van de veiligheid van 
de burgers. Daarnaast is er met de komst van 
‘The Internet of Things’ (Mediawijsheid,2015) 
steeds meer mogelijk als het gaat om innovaties 
in lichtmasten. De ontwikkelingen die nu 
gaande zijn binnen gemeenten, bedrijven en in 
andere landen van de wereld duiden er op dat 
een slimme lichtmast in de nabije toekomst 
hoogstwaarschijnlijk gerealiseerd wordt. 

De volledige technische matrix is te vinden in de 
bijlagen. (Bijlage: technische matrix)
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Wat is de huidige wet- en 
regelgeving en wat zijn de 

voorschriften omtrent het stedelijk 
lichtnetwerk?
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zeer belangrijk dat het asfalt op een juiste 
manier verlicht wordt. Hierbij wordt er gekeken 
naar hoeveel licht de rijbaan reflecteert en 
de gelijkmatigheid van het lichtbeeld. De 
verlichtingsklasse wordt bepaald aan de 
hand van verschillende ontwerpaspecten 
zoals de maximaal toegestane snelheid, de 
verkeersintensiteit, de verkeerssamenstelling, 
de rijbaanscheiding, het al of niet 
voorkomen van geparkeerde voertuigen, de 
omgevingsluminantie (verlichting vanuit de 
omgeving) en de visuele geleiding (belijning 
op de weg). Ook hier worden mogelijkheden 
geboden afhankelijk van de specifieke te 
verwachten verkeers - of gebruiksintensiteit, 
de verlichtingsbehoefte hierop af te stemmen, 
om het licht verantwoord te kunnen dimmen 
of zelfs geheel uit te schakelen (De Kruijter 
Openbare Verlichting, 2011).

Conflict gebied
Dit gebied is een combinatie van een 
verblijfsgebied en een gebied met 
verkeersfunctie. Binnen de ROVL-2011 wordt 
dit gebied geclassificeerd als C klasse. Hier 
kruist het snelverkeer en langzaam verkeer 
elkaar. De verlichtingsklasse wordt bepaald aan 
de hand van verschillende ontwerpaspecten 
zoals de maximaal toegestane snelheid, de 
verkeersintensiteit, de verkeerssamenstelling, 
de rijbaanscheiding, het al of niet 
voorkomen van geparkeerde voertuigen, 
de omgevingsluminantie en de visuele 
geleiding. Ook hier worden mogelijkheden 
geboden afhankelijk van de specifieke te 
verwachten verkeers- of gebruiksintensiteit, 
de verlichtingsbehoefte hierop af te stemmen, 
om het licht verantwoord te kunnen dimmen 
of zelfs geheel uit te schakelen (De Kruijter 
Openbare Verlichting, 2011).

Wetgeving omtrent ‘Humble Lamppost’
Uit desk research en diverse interviews blijkt 

dat er geen wetten zijn waar men zich als 
gemeente aan dient te houden. Echter is eerder 
vermeld dat er NEN normen zijn. Deze normen 
geven een indicatie waarin duidelijk wordt 
dat er wel verwacht wordt dat men omtrent 
openbare verlichting met bepaalde zaken 
rekening houdt.

Wetgeving omtrent de ‘Humble Lamppost’
Er is geen wetgeving voor de traditionele 
openbare verlichting. Op dit moment is er 
ook geen wetgeving omtrent de ‘Humble 
Lamppost’. Het is geheel afhankelijk van het 
doel waarvoor de technische toepassingen in 
een lichtmast voor worden ingezet. Binnen 
het onderzoek is men in gesprek gegaan met 
diverse juristen om te kijken welke wet- en 
regelgeving er dan uiteindelijk gaan gelden, 
en of deze wet- en regelgeving dan ook te 
weerleggen is wanneer het algehele concept 
anders wordt ingestoken.

Voorbeelden wet- en regelgeving
Wanneer de ‘Humble Lamppost’ bijvoorbeeld 
uitgerust wordt met camera systemen, om real 
time te filmen, hebben we allereerst te maken 
met art. 441b van het Wetboek van Strafrecht. 
Deze wet zegt het volgende:

Elk opzettelijk filmen of fotograferen van 
personen met een aangebrachte camera in de 
openbare ruimte is verboden, tenzij dit vooraf 
duidelijk is aangekondigd.

Echter betekent dit niet dat wanneer het 
wel wordt aangekondigd door middel 
van bijvoorbeeld een aanduiding op een 
verkeersbod dit dan wel per definitie mag. In  
alle gevallen is het doel een essentieel facet 
om daar een oordeel over te geven.

Wanneer er namelijk gefilmd wordt en 
burgers worden niet herkenbaar getoond mag 

Wet- en regelgeving

Uit verschillende interviews blijkt dat er geen 
wet is waarin staat dat het openbaar gebied 
verlicht moet worden. Wel moet de veiligheid 
van de burgers worden gewaarborgd, hierbij 
kan openbare verlichting een rol spelen. 
De Richtlijnen Openbare Verlichting 2011 
(ROVL 2011) is opgesteld aan de hand van 
verschillende NEN normen (hierbij staat NEN 
voor Nederlandse Norm). In de normen staan 
richtlijnen opgesteld die door de Nederlandse 
Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) en 
NEN wordt uitgegeven. Deze richtlijnen worden 
in Nederland algemeen gezien als de basis voor 
het verlichten van wegen en straten (NSVV, 
2015).

Bij de richtlijnen wordt er gekeken naar 
de verlichtingsklasse. Om de juiste 
verlichtingsklasse voor een openbaar gebied 
te bepalen, wordt er gekeken naar de functie 
van het betreffende gebied. Er zijn drie hoofd 
functies, waaronder een verblijfsgebied, een 
gebied met verkeersfunctie, en een conflict 
gebied. 

In een verblijfsgebied gaat het om 
sociale veiligheid en moeten personen en 
obstakels binnen een straal van 4 meter 
herkent kunnen worden. In een gebied met 
verkeersfunctie moet de positie van de 
verkeersdeelnemer, de positie van de mede 
weggebruikers en het verloop van de weg 
herkent kunnen worden. Een conflict gebied 

is een combinatie van een verblijfsgebied, 
en een gebied met verkeersfunctie. Hier is 
het van belang kruisend verkeer met een 
lage snelheid, zoals voetgangers, fietsers en 
andere medeweggebruikers, goed te kunnen 
waarnemen. Voor de bovenstaand genoemde 
gebieden is er een specifieke lichtbehoefte (De 
Kruijter Openbare Verlichting, 2011).

Verblijfsgebied
Het verblijfsgebied valt onder de P klasse 
(Pedestrian). Hier moeten personen en de 
omgeving bij lage snelheid waar te nemen 
zijn. Er wordt een bepaalde score bepaald op 
basis van de verschillende eigenschappen 
van dit gebied. Aan de hand van deze score 
wordt bepaald aan welke verlichtingsklasse 
een bepaald gebied moet voldoen. Er worden 
mogelijkheden geboden afhankelijk van 
de specifieke te verwachten verkeers- of 
gebruiksintensiteit, de verlichtingsbehoefte 
hierop af te stemmen, om het licht 
verantwoord te kunnen dimmen of zelfs 
geheel uit te schakelen (De Kruijter Openbare 
Verlichting, 2011).

Gebied met verkeersfunctie
Deze gebieden vallen onder de M klasse 
(Motorized Traffic). Binnen deze gebieden is 
het van belang dat een verkeersdeelnemer 
eigen positie ten opzichte van mede 
weggebruikers, en het verloop van de weg goed 
kan waarnemen. Het is voor deze gebieden 

Dit hoofdstuk gaat over de wet- en regelgeving omtrent het openbaar verlichtings-
netwerk. In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt de wet- en regelgeving met 
betrekking tot de openbare verlichting beschreven. Het tweede deel gaat over de 
wetgeving met betrekking tot de ‘Humble Lamppost’. Binnen dit deel worden een 
aantal zaken belicht omtrent wetgeving waar rekening mee moet worden gehouden 
indien men expliciet de ‘Humble Lamppost’ wil implementeren.



4948

• Mag persoonsgegevens alleen verzamelen 
en verwerken als daar een goede reden voor is. 
Of als de betrokken burger toestemming heeft 
gegeven voor het gebruik van de gegevens;
• Mag niet meer gegevens verwerken dan 
strikt nodig is voor het uiteindelijke doel;
• Mag de gegevens niet gebruiken voor andere 
doelen dan waarvoor ze zijn verzameld;
• Moet de betrokken burger laten weten wat 
de organisatie met de gegevens gaat doen;
• Mag de gegevens niet langer bewaren dan 
nodig is;
• Moet passende technische en 
organisatorische maatregelen treffen om de 
gegevens te beschermen;
• Moet in veel gevallen de registratie 
van persoonsgegevens melden. 
(Rijksoverheid,2015)

Echter zijn veel van deze wetgevingen 
te weerleggen doormiddel van een 
akkoordverklaring gericht naar de burger. 
Wanneer de burger namelijk akkoord geeft om 
zijn/haar gegevens voor andere doeleinden in 
te zetten dan is het wel geoorloofd om data te 
verzamelen en te gebruiken.

Conclusie
Er is geen wet- en regelgeving omtrent de 
openbare verlichting. Wel moet de veiligheid 
van de burgers worden gewaarborgd. Dit wordt 
gedaan aan de hand van het ROVL 2011. Deze 
richtlijnen worden in Nederland algemeen 
gezien als de basis voor het verlichten van 
wegen en straten. Als er wordt gekeken naar 
de implementatie van de ‘Humble Lamppost’, 
zijn er talloze toepassingen te bedenken die 
toegepast kunnen worden binnen de  ‘Humble 
Lamppost’. Denk hierbij aan CO2 metingen 
en geluidsmetingen. Per toepassing zal er 
gekeken worden welke wetten en regels 
gelden. Wanneer er ingespeeld wordt op 
orde en veiligheid is het eenvoudiger om 

gemeenten te overtuigen. Wanneer een 
“Humble Lamppost’ wordt ingezet om data te 
verzamelen, verwerken en te vertonen krijgt 
men ook te maken met de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. Binnen de wetgeving in 
Nederland is er omtrent persoonsgegevens 
veel beschreven. Echter kan er veel worden 
ingedekt middels een goed onderbouwde 
akkoordverklaring, waarmee burgers akkoord 
dienen te geven dat hun persoonlijke gegevens 
worden gebruikt voor bepaalde doeleinden.  
Er kan geconcludeerd worden dat iedere 
toepassing los op zichzelf bekeken dient te 
worden, en welke wet -en regelgevingen er dan 
ter sprake komen. 

er gewoon gefilmd worden. Echter mogen 
bepaalde zaken ook weer niet gefilmd worden, 
denk hierbij aan kunst. art. 18 Auteurswet 
1912 zegt hier het volgende over.

‘‘Kunstwerken zoals standbeelden of 
afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. 
Een foto maken van een schilderij, of een 
standbeeld natekenen, mag dan niet zonder 
toestemming van de kunstenaar. Dat is een 
verveelvoudiging. Nu zijn zulke kunstwerken 
vaak op of aan de openbare weg te vinden. 
In dat geval mag het kunstwerk wel worden 
gefotografeerd, nagetekend enzovoorts, mits 
het maar gaat om een afbeelding van het werk 
“zoals het zich aldaar bevindt” (Engelfriet,A.)

Video-opnamen van personen zijn 
te beschouwen als verwerking van 
persoonsgegevens. Dit betekent dat bij 
cameratoezicht waarbij opnames worden 
gemaakt, een reglement  cameratoezicht moet 
worden gepubliceerd. Dit reglement (ook wel 
protocol) legt vast waarom men opnames 
maakt, wie daar toegang toe heeft, hoe men 
een kopie van de opnames kan krijgen en 
wanneer deze worden gewist.

Camerabeelden mogen zo lang worden 
bewaard als nodig is voor het doel waarvoor ze 
worden gemaakt. Echter, wanneer de beelden 
langer dan vier weken worden bewaard, moet 
het toezicht worden gemeld bij het College 
bescherming persoonsgegevens. Dit termijn 
was vroeger slechts 24 uur, maar de wet is 
gewijzigd in april 2012.

Beelden korter dan vier weken bewaren 
betekent niet dat het cameratoezicht daarmee 
automatisch legaal is. Het betekent alleen dat 
het toezicht niet hoeft te worden gemeld.

Eigendom/beheer 
Als we dit alles direct gaan koppelen aan de 
‘Humble Lamppost’, is de eerste vraag die we 
kunnen stellen “Wie wordt de uiteindelijke 
eigenaar van de ‘Humble Lamppost? Alle eerder 
genoemde wet en regelgevingen zijn direct te 
linken aan commerciële partijen, echter gelden 
er voor overheidinstanties, waaronder ook ge-
meenten, weer andere wet- en regelgeving.

Een gemeente mag cameratoezicht gebruiken 
als dat noodzakelijk is om de openbare orde te 
handhaven (artikel 151c Gemeentewet).

Deze vorm van cameratoezicht mag alleen 
op plaatsen die voor een ieder toegankelijk 
zijn. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid heeft een Handreiking 
cameratoezicht voor gemeenten beschikbaar 
gesteld.  

Een regeling voor cameratoezicht door 
een gemeente hoort de gemeente in haar 
Algemene Plaatselijke verordening (APV) 
te regelen. De Vereniging Nederlandse 
Gemeenten heeft een model-APV opgesteld.

Data
Naast de toepassing van een camera is een 
doel van de ‘Humble Lamppost’ tevens het 
verzamelen en delen van persoonlijke data 
gericht op de burger.  Wanneer er gesproken 
wordt over persoonlijke data, krijgt men 
ook te maken met de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. Deze wet zegt het 
volgende:

Als organisaties persoonsgegevens willen 
verwerken, moeten zij aan een aantal eisen van 
de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
voldoen.De organisatie:
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 Welke financieringsvormen worden 
er op dit moment toegepast en 

welke nieuwe financieringsvormen 
worden op dit moment voorbereid?
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Financieel • Infrastructuur voor onderzoek en innovatie, 
telecommunicatie, milieu, energie en vervoer
• Financieringsinstrumenten 
(risicokapitaalfondsen, fondsen voor lokale 
ontwikkeling, et cetera) om de regionale en lokale 
ontwikkeling te steunen en samenwerking 
tussen steden en dorpen te stimuleren
• Technische ondersteuning

Venlo 
Venlo maakt gebruik van de subsidie EEEF. 
De subsidie bedraagt 425.000 euro en wordt 
verleend door het European Energy Efficiency 
Fund (EEEF). Om aanspraak te kunnen maken 
op de technische ondersteuning dient de 
financiering van het project te worden afgesloten 
bij het fonds. Het EEEF financiert onder 
andere projecten die zich richten op openbare 
energiebesparing en schone energie. Het EEEF 
is opgezet door de Europese Commissie met als 
hoofdinvesteerders de European Investment 
Bank, Cassa Depositi en Prestiti en wordt 
beheerd door de Deutsche Bank. De subsidies 
worden toegekend in de 28 EU-lidstaten op 
gemeentelijk, lokaal en regionaal niveau.

Deventer en Zwolle
Zestien gemeenten in de provincie Overijssel 
gaan samenwerken om overbodige verlichting 
in openbare ruimtes aan te pakken. De provincie 
Overijssel geeft een subsidie voor de projecten. 
Gedeputeerde Bakker heeft tijdens de Nacht 
van de Nacht een subsidie van 175.000 euro 
uitgereikt, dat komt bovenop de al eerder 
gegeven subsidie van 75.000 euro. Bakker steunt 
dit initiatief van harte: “Vaak zijn we ons niet 
bewust dat openbare verlichting onnodig brandt 
op plekken waar niemand er van profiteert.’

Zeven procent van de gemeenten ontvangt 
inkomsten van derden. Dit komt grotendeels 
voort uit samenwerking met lokale bedrijven. 

Maastricht, Venlo en Apeldoorn
De gemeenten Maastricht, Venlo en Apeldoorn 
hebben reclameborden van externe bedrijven 
geïntegreerd met de lichtmasten. Deze bedrijven 
betalen een huur aan de gemeente voor het 
gebruiken van de lichtmast. 
Slechts één onderzochte gemeente maakt 
gebruik van andere financieringsvorm. 
Maastricht maakt gebruik van externe financiers. 
Dit doen zij uitsluitend in het kader van veiligheid 
met betrekking tot de lichtmasten. 

Conclusie met betrekking tot de 
‘Humble Lamppost’
Veel gemeenten werken met een regulier, 
vastgesteld budget. Daarmee kunnen ze slechts 
een klein deel van het gemeentelijk areaal 
jaarlijks duurzaam vervangen. Dat is vrij beperkt. 
Wanneer er het merendeel van het gemeentelijk 
areaal vervangen zou kunnen worden, zou dit 
meer opleveren. Het is alleen erg lastig hier 
budget voor vrij te maken. Dit betekent dat er 
voor innovatieve toepassingen geen tot weinig 
budget overblijft. Dit is daarmee ook de grootste 
zwakte voor de ‘Humble Lamppost’. Gemeenten 
kennen de mogelijkheden met betrekking tot het 
slimmer maken van het openbaar lichtnetwerk, 
echter zijn zij gebonden aan de financiën 
die beschikbaar zijn. Een kans die er is voor 
gemeenten om meer budget te verkrijgen, is het 
verkrijgen van subsidies en het verbreden van 
het financiering pallet. Hier valt te denken aan 
bijvoorbeeld het verpachten van de lichtmasten 
aan commerciële instanties of andere vormen 
van financiering, zoals Crowdfunding. Bij 
Crowdfunding kan de bevolking ingezet worden 
om een project te financieren. 

De volledige financieringsmatrix is te vinden in de 
bijlagen. (Bijlage: financieringsmatrix)

Het investeren in energiebesparende 
maatregelen, zoals dimmen, slim schakelen en 
het gebruik van led kan de kosten van openbare 
verlichting aanzienlijk verlagen. Door slim te 
investeren kunnen gemeenten op termijn geld 
besparen op gebied van onderhoud en verbruik. 
Het uitgespaarde geld kan vervolgens opnieuw 
worden gebruikt voor besparende maatregelen, 
die de uitgaven voor openbare verlichting nog 
verder moeten drukken.  Onderstaande cirkel 
diagram geeft de financiering weer van de 
onderzochte gemeenten. 

Het merendeel, 73 procent,  van de onderzochte 
gemeenten financiert de openbare verlichting 
uitsluitend met een eigen budget. Een 
gemeente stelt een begroting op waarin een 
budget wordt vastgesteld voor de openbare 
verlichting. De afdeling bepaalt vervolgens zelf 
hoe zij het budget gaat inzetten, doorgaans 
bepaald de gemeente de afschrijvingsperiode 
van een lichtmast of armatuur en wordt er 
een investering gedaan. Alle afdelingen van 
de gemeenten gebruiken een eigen budget 
en een aantal vullen dit aan met overige 
financieringsvormen. 

17 procent van de gemeenten vult het budget 
aan met subsidies. De gemeenten die gebruik 
maken van subsidie zijn:

Breda
Er zijn op het moment van schrijven drie 
projecten waar subsidies voor worden 
aangevraagd. Dit gaat om demonstratie 
projecten waarbij de lichtmasten individueel 
kunnen worden aangestuurd om de sociale 
veiligheid te verhogen, en ook sensoren waarbij 
de lichtbronnen ingeschakeld worden bij 
activiteit. 

Eindhoven
Eindhoven heeft subsidie verkregen voor de 
ontwikkelingen van innovatieve verlichting in 
de gebieden StrijpS en Stratumseind. Voor de 
ontwikkeling in het gebied Stratumseind is 
Europese subsidie verkregen. Eindhoven is ook 
actief bezig met het verkrijgen van subsidies voor 
toekomstige innovatieve projecten.

Enschede
Enschede maakt gebruik van mogelijke subsidies 
en voeren pilots uit in samenwerking met 
de provincie. Dit staat beschreven in Bestek 
4171 Openbare Verlichting Koningsplein. 
Pilots met dimsystemen worden uitgevoerd in 
samenwerking met Rijksoverheid, het project zal 
nog hooguit twee maanden in beslag nemen.

Sittard-Geleen
Sittard-Geleen is op het moment van schrijven 
bezig met het aanvragen van EFRO subsidie. De 
EFRO subsidie financiert onder andere: 

Op welke manier financieren gemeenten de openbare verlichting? En wat zijn de 
trends op het gebied van financiering met betrekking tot de openbare verlichting?

73% 0%
0%3%

Subsidies

Inversteerders

Financiers

Crowdfunding

Leningen

Beursgang

Eigen budget

0%
17%

7%
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SWOT
Op grond van de conclusies van de deelvragen 
zijn de onderstaande sterktes, zwaktes, kansen 
en bedreigingen bepaald. 

Hoe zit de infrastructuur van het huidige 
lichtnetwerk onder de grond in elkaar?
• Zwakte: spanning op netwerk
• Kans: laagspanning invoeren

Hoe zit de infrastructuur van het huidige 
lichtnetwerk boven de grond in elkaar?
• Zwakte: spanning in masten
• Kans: energie opwekkende toepassingen
• Bedreiging: kwaliteit materiaal toepassingen

In welk stadium bevinden gemeenten zich 
binnen de maturiteitsmatrix?
•  Zwakte: aansturing
•  Bedreiging: kostbaar
• Bedreiging: concurrentie
• Kans: samenwerking SDC
• Sterkte: energie besparing door middel van  
    LED en dimtechnieken

Welke technische toepassingen zijn er op dit 
moment wereldwijd beschikbaar voor een 
lichtmast?
• Kans: vraag vanuit gemeenten
• Kans: sterk groeiende markt
• Bedreiging: kostbaar

• Zwakte: beperkte ervaring
• Sterkte: toevoeging veiligheid
• Sterkte: energie besparing door middel van  
  energiezuinige toepassingen
• Bedreiging: ethisch verantwoord

Wat is de huidige wet- en regelgeving en wat 
zijn de voorschriften omtrent het stedelijk 
lichtnetwerk?
• Kans: geen specefieke wetgeving omtrent     
    openbare  
   verlichting
• Bedreiging: NEN normen
   Bedreiging: ROVL 2011
• Bedreiging: wetgevingen kunnen wijzigen of  
   opnieuw beschreven worden
• Kans: wetgevingen kunnen wijzigen of  
   opnieuw beschreven worden
• Bedreiging: WBP
• Kans: inzet op orde en veiligheid
• Bedreiging: wetgeving data verwerking
•  Kans: akkoord verklaring

Welke financieringsvormen worden er op 
dit moment toegepast en welke nieuwe 
financieringsvormen worden op dit moment 
voorbereid?
• Zwakte: weinig financiën
• Kans: Crowd Funding
•  Kans: commerciële partijen
•   Bedreiging: Burgemeesters & Wethouders    

De informatie die het onderzoek heeft opgeleverd wordt in dit hoofdstuk omgezet 
in conclusies en aanbevelingen. Elke deelvraag is beantwoord met een conclusie 
met betrekking tot de ‘Humble Lamppost’. Deze conclusies worden vertaald in 
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in onderstaande SWOT voor een pitch 
die Smart Data City (SDC) kan houden bij gemeenten. Er wordt gekozen voor een 
SWOT-analyse met bijbehorende confrontatie matrix om een strategie te bepalen 
die Hans Nouwens en Karel Bruckman aan kunnen houden bij de pitch voor het 
realiseren van een  ‘Living Lab’.

Conclusie en aanbevelingen
Sterktes
• Samenwerking SDC
• Toevoeging veiligheid
• Energie besparing

Kansen
• Laagspanning invoeren
• Samenwerking SDC
• Vraag vanuit gemeenten
• Sterk groeiende markt
• Geen wetgevingen omtrent openbare  
   verlichting
• Wetgevingen kunnen wijzigen of opnieuw  
   beschreven worden
• Inzet op orde en veiligheid
• Akkoord verklaring
• Crowd Funding
• Commerciële partijen
• Energie opwekkende toepassingen

Zwaktes
• Spanning op netwerk
• Aansturing
• Beperkte ervaring producten
• Weinig financiën gemeenten
• Spanning in masten

Bedreigingen
• Concurrentie
• Kostbaar innovaties
• Ethisch verantwoord
• NEN normen
• ROVL 2011
• Wetgevingen kunnen wijzigen of opnieuw  
   beschreven worden
• WBP
• Wetgeving data verwerking
• B&W
• Kwaliteit materiaal toepassingen

Sterktes
• Samenwerking SDC
• Toevoeging veiligheid
• Energie besparing 

Kansen
• Inzet op orde en veiligheid wetgeving
• Vraag vanuit gemeenten
• Samenwerking SDC uitbreiden
 

Zwaktes
• Spanning op netwerk en masten
• Aansturing
• Weinig financiën gemeenten
 
Bedreigingen
• Kostbare innovaties
• WBP
• B&W

Tabel : SWOT
 

Prioriteiten SWOT
Onderstaand worden de belangrijkste waarden binnen de SWOT aangegeven.

Tabel : SWOT
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Z3 + B1
Spanning op netwerk en masten – Kostbare 
innovaties
De combinatie van een gebrek aan financiën 
en kostbare innovaties is een grote valkuil 
van het project. Er zal een oplossing moeten 
komen voor de financiële haalbaarheid van het 
‘Living Lab’. SDC beschikt over eigen financiën 
die eventueel geïnvesteerd kunnen worden. 
Uit ons onderzoek is gebleken dat de prioriteit 
nu niet bij innoveren ligt, een grote reden 
hiervoor is de financiële haalbaarheid binnen 
de betreffende gemeenten.

Z3 + B3
Weinig financiën gemeenten – B&W
Het budget voor openbare verlichting wordt 
bepaald door B&W, deze financiën vormen het 
grootste deel van de exploitatie begroting bij 
een gemeente. Voor een ‘Living Lab’ zullenl 
financiële middelen vrijgemaakt moeten 
worden door B&W, SDC zal B&W dus moeten 
overtuigen om de financiën te herverdelen ten 
faveure van openbare verlichting. Eventueel 
kan SDC zelf investeren in innovaties voor 
slimme lichtmasten. 

S1 + K1
Samenwerking SDC - Vraag vanuit gemeenten
Er is op dit moment een vraag vanuit 
gemeenten voor wat betreft slimme 
verlichting. Echter zijn de beschikbare 
financiële middelen vaak een argument hier 
niet op in te spelen. Door het grote netwerk 
van SDC kunnen innovaties voordelig worden 
aangeboden. De vraag vanuit de gemeenten 
en de samenwerking die SDC aangegaan 
is met diverse marktpartijen maakt ze een 
aantrekkelijke speler voor gemeenten.

S1 + K3
Samenwerking SDC - Samenwerking SDC 
uitbreiden
SDC werkt op het moment al samen 
met diverse marktpartijen, wanneer SDC 
het netwerk verbreed, biedt dit meer 
mogelijkheden qua aanbod omtrent slimme 
verlichting. Ook financieel kan dit voordelen 
opleveren bij het aanbieden van de dienste en 
producten. Een breed aanbod in combinatie 
met financiële voordelen levert aanzienlijk 
voordeel op voor SDC.

S2 + K2
Toevoeging veiligheid - Vraag vanuit 
gemeenten
Wanneer de “Humble Lamppost’ wordt 
ingestoken in het kader van orde en veiligheid 
zullen gemeenten eerder overtuigd zijn 
wat betreft het praktisch nut van een 
multifunctionele lichtmast. Er is een vraag 
vanuit de gemeenten en er is geconstateerd 
dat er weinig financiën beschikbaar gesteld 
wordt omtrent innovatieve verlichting. Orde 
en veiligheid kan een argument zijn om 
begrotingen nader te bekijken.

S3 + K2
Energie besparing - Vraag vanuit gemeenten
In het kader van energiebesparing is de 
“Humble Lamppost’ interessant voor 
gemeenten. Wanneer er energiebesparende 
toepassingen geïmplementeerd kunnen 
worden binnen deze multifunctionele 
lichtmast, zullen we zien dat nog veel meer 
gemeenten geïnteresseerd raken. Er ligt op 
het moment een Energieakkoord waar veel 
gemeenten zich aan hebben toegewijd en er 
kan op deze manier goed ingespeeld worden op 
dit akkoord.

Confrontatiematrix
Onderstaand worden de implicaties weergegeven binnen de SWOT.
 

S1 + B1
Samenwerking SDC – Kostbare innovaties
Innovaties zijn op dit moment nog kostbaar, 
met de beperkte financiën binnen de 
gemeenten is het erg moeilijk om dergelijke 
kostbare investeringen te maken. SDC is 
een samenwerkingsverband van meerdere 
bedrijven die producten en diensten 
inbrengen die hun waarde vertegenwoordige. 
Deze bedrijven hebben elk een eigen 
expertise, waaronder het ontwerpen van 
innoverende toepassingen. Wanneer SDC zijn 
samenwerking verder uitbreid met bedrijven 
die toepassingen kunnen implementeren kan 
een toepassing voordelig worden aangeboden 
aan een gemeente.

S2 + B2
Toevoeging veiligheid - WBP
Bij het verzamelen, verwerken en vertonen 
van data kan de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens beperkend zijn. Echter 
gelden er minder beperkingen wanneer 
innovaties ingezet worden voor orde en 
veiligheid. Hier ligt een mogelijkheid om er 
voor te zorgen dat innovaties toch ingevoerd 
kunnen worden.

S3 + B3
Energiebesparing – B&W
In Nederland hebben een groot aantal 
gemeenten zich toegewijd aan het behalen van 
het Energieakkoord. Energiebesparing is een 
van de speerpunten uit het Energieakkoord. 
Wanneer innovaties ingezet worden ten 
behoeve van energie besparing kan SDC de 
B&W van een gemeente overtuigen om deel te 
nemen aan het ‘Living Lab’, B&W beslissen over 
de verdeling van de gemeentelijke financiën. 
 
Z2 + B1
Aansturing – Kostbare innovaties
Op dit moment wordt het lichtnet grotendeels 
statisch aangestuurd. Dit gebeurt nu veelal 
door netwerkbeheerders. Wanneer innovaties 
op lichtmasten worden toegepast zal dit 
dynamisch moeten kunnen in verband met 
bijvoorbeeld veiligheid. Een mast dient 
afzonderlijk af- en aangesloten te kunnen 
worden van het elektriciteitsnetwerk. Niet 
alleen zijn de innovaties kostbaar ook de 
aansturing van de masten zal aangepast 
moeten worden. Dit vormt tezamen een 
drempel die overwonnen zal moeten worden.

Sterktes

Zwaktes

S1
S2
S3
Z1
Z2
Z3

B1
2
0
1
0
2
2

B2
0
2
0
0
0
0

B3
1
1
2
0
0
2

K1
0
2
0
0
0
1

K2
2
1
2
0
0
1

K3
2
0
1
1
1
2

Bedreigingen   Kansen

Legenda:
0 = geen belang
1 = klein belang
2 = groot belang

Tabel : Confrontatiematrix
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Z3 + K3
Weinig financiën gemeenten - Samenwerking 
SDC uitbreiden
Op het moment is er weinig financiën 
beschikbaar voor (innovatieve) openbare 
verlichting. Er zijn subsidies, maar niet alle 
gemeenten komen hiervoor in aanmerking. 
Wanneer SDC zijn netwerk nog verder weet 
uit te breiden met bijvoorbeeld diverse 
netwerkbeheerders en energieleveranciers kan 
energie naar alle waarschijnlijkheid goedkoper 
worden ingekocht en de infrastructuur 
goedkoper worden aangepast. Ook 
marktpartijen kunnen bijzonder geïnteresseerd 
raken en misschien zelfs de bereidheid tonen 
te investeren in de toepassingen omtrent de 
‘Humble Lamppost’. Dit zou betekenen dat 
wanneer er ook gekeken wordt naar andere 
financieringsmogelijkheden gemeenten hierin 
minder belast worden.

Strategie Pitch
Op basis van de SWOT en confrontatie 
matrix kunnen we concluderen dat de 
gemeenten bereid zijn om te innoveren, 
maar niet de financiële middelen hebben om 
dit te bewerkstelligen. Door het netwerk en 
producten en middelen waar SDC nu over 
beschikt kunnen zij de financiële problemen 
bij de gemeenten deels ondervangen. Dit kan 
gerealiseerd worden door het inzetten van 
financiën en de producten en diensten aan te 
bieden van de partners binnen SDC. 

Uit de confrontatiematrix blijkt dat er twee 
speerpunten zijn waar op ingezet kan worden 
in de pitch. Namelijk:

1. Orde en veiligheid
2. Energiebesparing

Orde en veiligheid
Door in te zetten op orde en veiligheid kunnen 
onder andere voordelen behaald worden bij 
wet en regelgeving. Er gelden namelijk andere 
richtlijnen wanneer innovaties bijdragen 
aan orde en veiligheid. Daarnaast kunnen 
innovaties ingezet worden om de orde en 
veiligheid binnen een gemeente te verbeteren. 
Door aan te tonen dat lichtmasten ook ingezet 
kunnen worden voor deze doeleinden, creëert 
SDC extra draagvlak bij B&W voor slimme 
lichtmasten. 

Energiebesparing
Gemeenten focussen zich op dit moment 
vooral op energiebesparing. Het vervangen 
van het areaal wordt nu veelal gedaan met 
energiezuinige toepassingen. De vraag 
naar energiezuinige toepassingen binnen 
gemeenten dient door SDC beantwoord te 
worden met daarop aansluitende oplossingen. 
Ons advies is om een vervolgonderzoek 
te doen naar energiezuinige toepassingen 
voor het gehele lichtnet ten behoeve van de 
implementatie van de ‘Humble Lamppost’. 
Ook raden wij aan om het netwerk van 
SDC uit te breiden met netbeheerders en 
energieleveranciers. Dit zijn essentiële 
stakeholders voor de implementatie van de 
“Humble Lamppost’.
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%20http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx%3Fcat%3D1%26nid%3D201856%26_ga%3D1.180242407.2100300573.1431517453.
%20http://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i2299/haarlem-start-met-aanbrengen-led-verlichting-in-centrum.
%20http://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i2299/haarlem-start-met-aanbrengen-led-verlichting-in-centrum.
http://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i2371/oss-behandelt-invulling-plannen-voor-openbare-led-verlichting.
http://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i2371/oss-behandelt-invulling-plannen-voor-openbare-led-verlichting.
%20http://www.sotto.nl/rapporten/Eindrapport%2520Hengelo%2520Openbare%2520verlichting%2520Hengelo%2520doorgelicht.pdf
%20http://www.sotto.nl/rapporten/Eindrapport%2520Hengelo%2520Openbare%2520verlichting%2520Hengelo%2520doorgelicht.pdf
%20http://www.sotto.nl/rapporten/Eindrapport%2520Hengelo%2520Openbare%2520verlichting%2520Hengelo%2520doorgelicht.pdf
http://www.duurzamebedrijfsvoeringoverheden.nl/locaties/openbareverlichting/slimme_lantaarnpalen.html.
http://www.duurzamebedrijfsvoeringoverheden.nl/locaties/openbareverlichting/slimme_lantaarnpalen.html.
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Een stakeholders analyse is uit te voeren aan de hand 
van verschillende methodes, maar het uiteindelijke doel 
is altijd het identificeren en in kaart brengen van de 
verschillende stakeholders. Het is van groot belang een 
beeld te krijgen met wie de organisatie allemaal te maken 
heeft en inzicht te krijgen in de macht en invloed die zij 
alle hebben op uw organisatie.

Argumentering methode
Voor de uitwerking van de stakeholders analyse zijn 
de stappenplannen uit de onderstaande bronnen 
gecombineerd.

• Hooge, E, F.J. de Vijlder en M. van der Sluis (2005) 
“‘Stakeholders in beeld”. Amsterdam, Max Goote 
Kenniscentrum
• http://www.sysqa.nl/wp-content/uploads/2012/05/
Introductie-stakeholdermanagement-1v0-KB2.pdf
• Kennisnet: Instrumenten voor het identificeren van 
en communiceren met stakeholders http://zoeken.
kennisnet.nl/?query=stakeholders

De gecombineerde methode is te verdelen in de vier 
onderstaande stappen:
• Stakeholders indelen in groepen
• Kenmerken en typeren van stakeholders
• Macht en belangen
• Conclusie en actieplan opstellen

Op het moment van schrijven is deze methode gekozen 
omdat er nog niet veel bekend is over de kennis van de 
stakeholders met betrekking tot de ‘Humble Lamppost’. 
Aan de hand van deze methode worden de verschillende 
stakeholders in kaart gebracht en wordt er een beeld 
gecreëerd van de eventuele invloed die zij kunnen hebben 
op het project en de belangen die zij hebben.

Stakeholders indelen in groepen
In de eerste stap zijn de stakeholders in kaart gebracht en 
onderverdeeld onder primaire of secundaire stakeholders. 
Ook zijn ze onderverdeeld op basis van de belangen die zij 
hebben met betrekking tot het project.

Kenmerken en type van stakeholders
Onderstaand zijn de verschillende stakeholders 
ingedeeld onder de verschillende kenmerken. Hierbij 
is er onderscheid gemaakt tussen macht, urgentie en 
legitimiteit. Verder zijn ze binnen deze groepen weer 
onderverdeeld onder slapend, dominant gevaarlijk, 
gevestigd, vragend, afhankelijk en voorzichtig.

Macht
• Gemeenten (gevestigd)
• Netwerkbeheerder (dominant)
• Overheid (dominant)
• Investeerders (slapend)

Bijlagen
Stakeholders analyse

Legitimiteit
• Burgers (afhankelijk)
• Gemeenten
• Energiebedrijven (afhankelijk)
• Telecombedrijven (afhankelijk)
• Omliggende bedrijven (afhankelijk)

Urgentie
• Omliggende bedrijven 
• Burgers
• Gemeenten
• Overheid
• Media (vragend)
• Telecombedrijven
• Energiebedrijven

We kennen vanuit de theorie 5 soorten stakeholders, wel 
genoemd:

• Actieve stakeholders
• Bewuste stakeholders
• Gealarmeerde stakeholders
• Inactieve stakeholders
• Niet-stakeholders

Op grond van de informatie die we nu hebben, kunnen 
we de verschillende stakeholders nog niet categoriseren 
betreffende de kennis en betrokkenheid binnen het kader 
van dit project.

Macht en belangen
Het indelen van stakeholders in verschillende categorieën 
is nuttig om inzicht te krijgen in de mensen met wie 
je samenwerkt, maar hoe ga je daar in de praktijk mee 
om? Bij stakeholders management is het belangrijk dat 
je stakeholders actief benadert en niet afwacht tot de 
stakeholders zichzelf melden. Deze activiteit start aan 
het begin van een project, als je de stakeholders in kaart 
brengt. Heb je alle stakeholders in kaart en weet je in welke 
groep ze thuishoren, dan kun je ze op de juiste manier 
benaderen om ze te activeren. In het onderstaande figuur 
zijn de verschillende stakeholders in een matrix geplaatst 
op basis van de macht en belang dat zij hebben.

Bij de samenwerking met mensen is het altijd handig om 
sociale patronen te
herkennen.

Hoe is de hiërarchie binnen het project? Bij wie moet je 
zijn om beslissingen te halen en
door wie worden die mensen beïnvloed? Steek 
bijvoorbeeld meer tijd in iemand die een
leidinggevende adviseert in het nemen van beslissingen, 
dan in de leidinggevende zelf.

Op die manier zie je beter in wie op welke manier 
benaderd wil worden en hoe je de
plannen die in jouw ogen het best zijn voor het project in 
uitvoering kunt brengen.

In de bovenstaande matrix is te zien hoe elke stakeholder 
behandeld moet worden.

MATERIËLE BELANGEN
(ECONOMISCH GERELA-
TEERDE INTERESSES)

POLITIEKE BELANGEN
(VERDEDIGING VAN 
INVLOED EN MACHT IN EEN 
ORGANISATIE)

SOCIALE BELANGEN
(OP ZOEK NAAR SOCIALE 
VERBONDENHEID EN 
INBEDDING)

INFORMATIEBELANGEN
(WILLEN FEITEN EN 
TRANSPARANTIE)

SPIRITUELE BELANGEN
(DIEPERE WAARDEN IN DE 
ORGANISATIE)

PRIMAIRE STAKEHOLDERS
(HEBBEN DIRECTE EN 
SPECIFIEKE BELANGEN)

• GEMEENTEN
•  NETWERKBEHEERDER
•  OVERHEID
• INVESTEERDERS
• TELECOMBEDRIJVEN

• GEMEENTEN
•  BURGERS
•  OVERHEID

• GEMEENTEN
• BURGERS
• OVERHEID

•  GEMEENTEN
• BURGERS
•  NETWERKBEHEERDERS
• OVERHEID
• TELECOMBEDRIJVEN

SECUNDAIRE STAKEHOLDERS
(MEER ALGEMEEN, MAAR 
VAN GROOT BELANG OM 
DRAAGVLAK TE CREËREN)

• ENERGIEBEDRIJF
•  OMLIGGENDE BEDRIJVEN

•  OMLIGGENDE BEDRIJVEN

• OMLIGGENDE BEDRIJVEN
• SOCIALE BELANGEN
• MEDIA

• OMLIGGENDE BEDRIJVEN
• MEDIA

• OMLIGGENDE BEDRIJVEN

http://www.sysqa.nl/wp-content/uploads/2012/05/Introductie-stakeholdermanagement-1v0-KB2.pdf
http://www.sysqa.nl/wp-content/uploads/2012/05/Introductie-stakeholdermanagement-1v0-KB2.pdf
stakeholders%20http://zoeken.kennisnet.nl/%3Fquery%3Dstakeholders
stakeholders%20http://zoeken.kennisnet.nl/%3Fquery%3Dstakeholders
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Alkmaar
Almelo
Almere
Alphen aan den Rijn
Amersfoort
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Breda
Delft
Den Bosch
Den Haag
Deventer
Dordrecht
Ede
Eindhoven
Emmen
Enschede
Gouda
Groningen
Haarlem
Haarlemmermeer
Heerlen
Helmond
Hengelo
Leeuwarden
Leiden
Lelystad
Maastricht
Nijmegen
Oss
Roosendaal
Rotterdam
Schiedam
Sittard-Geleen
Tilburg
Utrecht
Veghel
Venlo
Zoetermeer
Zwolle

21.000
14.000
48.000
22.000
29.020
140.000
29.430
29.300
Niet bekend
38.000
14.500
Niet bekend
70.000 (sept 2013)
21.000
41.000
Niet bekend
48.000
22.000
29.500
12.500 (2009)
30.000 (lichtpunten 2006)
24.000 (2013)
37.500 (2012)
18548
23.000
20.000
22.000
19.000
25.000
20.000
31.000
19.500
17.000
87.850
12.000
21.000
45.000
40.000
9.989
20.150
23.000
26.000

Niet bekend
Imtech
Niet bekend
Ziut
Niet bekend
Niet bekend
Ziut
Ziut
Enexis
Imtech
Citytec
Niet bekend
Niet bekend
Enexis
Niet bekend
Ziut
Niet bekend
Enexis/Bemalux
Enexis
Niet bekend
Niet bekend
Ziut (2014)
Niet bekend
Extern
Niet bekend
Niet bekend
Ziut
Ziut
Niet bekend
Imtech
Ziut
N.v.t.
via europese aanbesteding op basis van EMVI
Eigen beheer
Eigen beheer
Ziut
Van der Heuvel uitgees
Eigen beheer
Norba
Niet Bekend
Pilkes
Ziut

HVC
Niet bekend
Green choice
Niet bekend
Niet bekend
Nuon
Nuon
Niet bekend
Niet bekend
Green choise
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Nuon
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Nuon
Niet bekend
Dong (tot 2011) daarna onbekend
Niet belend
Niet bekend
Niet bekend
EON
Green Choise
Niet bekend
Eneco
Niet bekend
HVC
DVEP
Qurrent
Groene energie
Greenchoice
Niet bekend
Nuon
DVEP
Eon
Eigen beheer
N.v.t
Niet bekend
Niet bekend
Eon

100%
Niet bekend
30%
30%
Niet bekend
Niet bekend
Onder Liander / boven gemeente
100%
Niet bekend
Nee
100%
Niet bekend
73%
5%
Niet bekend
Niet bekend
5%
% niet bekend
0%
Vrijwel 100%
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Enexis onder / gemeente boven
Het centrum
Niet bekend
2%
Niet bekend
50%
Enexis onder / gemeente boven
92% Gemeente 8% Liander
Een bedrijven terrein
Nee
Niet bekend
0%
Enexis onder / gemeente boven
50 lichtpunten
Eigen beheer
Sportveld
Eigen beheer & Enexis
vrijwel 100% 
Niet bekend

In eigen beheer
Covas en Enexis
Liander
Liander
Stedin
Liander en in eigen beheer
Liander
Eigen beheer
Enexis
Enexis
in eigen beheer
Enexis
Stedin
Enexis
Stedin
Niet bekend
Enexis
Enexis
Enexis
In eigen beheer, klein deel Stedin
In eigen beheer (2006)
Liander
Liander
Enexis
Enexis
Niet bekend
Enexis(90%), Liander(8%), klein deel eigen net(2%)
Liander
Liander
Enexis
Liander
Enexis
Enexis
Niet bekend
Stedin
Enexis
Enexis
In eigen beheer
Enexis
Enexis en gemeente
In eigen beheer
Enexis

Bijlagen
Informatie uit de infographic onder en boven de grond

Gemeenten            Aantal lantarenpalen       Onderhoud Beheer netkabels              Eigen beheer %       Engerie
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Bijlagen
Bijzondere verhalen bij onder en boven de grond

Alkmaar

Almelo

Almere

Alphen aan den Rijn

Amersfoort

Amsterdam

Apeldoorn

Arnhem

 Gemeenten      onder de grond              boven de grond

Assen

Breda

Delft

Den Bosch

Den Haag

Deventer

Dordrecht

Ede

Eindhoven

Geen bijzonderheden    
     
      
   
     

Geen eigen net, kunnen niets zeggen over de 
infrastructuur     
    
      
   

“In gemeente Almere ligt er voor 70% 
een combinet. Dit net bestaat uit een  
laagspanningskabel met hulp aders. Vanaf de 
laagspanningskabel tot de eerste mast is de 
kabel van Liander.  Na de eerste mast worden 
er 5 tot 6 masten door gekoppeld, dit gebeurt 
op het eigen net.“
Geen bijzonderheden    
     
      
   
      
   
‘Een groot deel van de lichtmasten staat in vrij losse 
grond, wat resulteert in het feit dat lichtmasten soms 
langer dan 50 jaar mee gaan. Gemeente Amersfoort 
heeft een kleine voorsprong als we praten over het 
naleven van het energieakkoord, echter zijn er weinig 
tot geen activiteiten omtrent verLEDden en 
ander toepassingen’
Geen bijzonderheden    
     
      
   
     

“De openbare verlichting in Apeldoorn is 
aangesloten op het geschakelde OVL net 
van netbeheerder Liander. Liander biedt in 
Apeldoorn twee aders aan. Een avond- en 
nachtader (Toonfrequent). Flex OVL, Ziut doet 
het onderhoud’     
Geen bijzonderheden    
     
      
   
      
   
      
   

Geen bijzonderheden
    
 
    
 
     
Geen eigen net, kunnen niets zeggen 
over de infrastructuur   
  
    
 
     
Geen bijzonderheden   
  
    
 
    
 
Geen bijzonderheden   
  
    
 
    
“Een groot deel van de lichtmasten staat in 
vrij losse grond, wat resulteert in het feit dat 
lichtmasten soms langer dan 50 jaar mee gaan. 
De Gemeente heeft een kleine voorsprong op 
het energieakkoord, echter zijn er weinig tot 
geen activiteiten omtrent verledden en ander 
toepassingen”  Geen 
bijzonderheden    
 
    
 

    
Geen bijzonderheden   
  
    
 
    
 
Geen bijzonderheden   
  

 Gemeenten      onder de grond              boven de grond
Geen bijzonderheden    
    
      
  

    
meldingen/storingen worden doorgegevn aan 
het bedrijf Imtech die het probleem verhelpt  
     
 

    
Geen bijzonderheden    
    
      
  
 
 
Geen bijzonderheden    
    
      
  
     
Geen bijzonderheden    
    
      
  
  
    
Weinig tot niets in eigen beheer, wat 
overgangskasten en een feestnet na   
     

Geen bijzonderheden    
    
     
 
  
  
Geen bijzonderheden    
    
      
  
     

“Er is een gemeente die volop bezig is 
met proeven ten aanzien van ‘smart’ 
lantarenpalen. Vaak wordt dit gezien als 
onderdeel van de gehele doelstelling een stad 
slimmer maken, een smart city.’  
 

Assen kiest voor groene LED in het 
buitengebied en witte LED-verlichting 
in stedelijk gebied. Gemeente koopt 
duurzaam in en wordt Fair Trade 
gemeente 

Investering die binnen 10 jaar wordt 
terug verdiend worden uitgevoerd door 
de gemeenten dit gaat over energie. 
Breda wilt voorbeeldfunctie zijn en 
daarom duurzaam.  
Geen bijzonderheden   
  
    
 
    
 
Geen bijzonderheden
    
 
    
 

Geen bijzonderheden
    
 

“Weinig tot niets in eigen beheer, wat 
overgangskasten en een feestnet na,.
Er is binnen gemeente Deventer wel 
mogelijkheid tot individuele aansturing” 
    
     
Geen bijzonderheden
    
 
    
 
    
Geen bijzonderheden   
 
    
 
    

 Laatste 2 jaar zijn er systemen waar je op 
afstand kan besturen en ook individueel 
besturen en dat heeft de gemeenten ook, 
het is pas een klein deel, een paar 100. Door 
individuele aansturing kan goed op de burger 
inspelen dus hun QoL verhogen.  je wilt een 
balans hebben van de burger aan de ene kant 
en aan de andere kant het milieu.
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Emmen

Enschede

Gouda

Groningen

Haarlem

Haarlemmermeer

Heerlen

Helmond

Hengelo

Leeuwarden

Leiden

Lelystad

Maastricht

Nijmegen

Oss

Roosendaal

Rotterdam

Schiedam

 Gemeenten      onder de grond              boven de grond  Gemeenten      onder de grond              boven de grond
Geen bijzonderheden    
 
     
     
 
    
“De gemeente wil geen netbeheerder zijn  
mede vanwege de reden dat we gaande zijn 
om over te gaan naar een 
regieorganisatie waarbij zoveel mogelijk werk 
buiten de deur wordt geplaatst.”   
  
Geen bijzonderheden    
 
     
     

     
Geen bijzonderheden    
 
     
     

     
Geen bijzonderheden    
 
     
 
    
     
Geen bijzonderheden    
 
     
     
     
Geen bijzonderheden    
 
     
 
    
     
De aansturing van de lantarenpalen gaat 
vanaf een centrale kast van Enexis. Daarnaast 
is er een wijk met sensor aansturing waar 
wanneer er niemand is het licht op 20% staat 
gedimd en als men er eronderdoor loopt gaat 
dit op 100%. Het dimmen in het algemeen 
doen we voor alle lantarenpalen.    

Geen bijzonderheden    
 
     
     
     

Geen bijzonderheden    
 

     
     
     
Geen bijzonderheden    
 

     
     
     
Geen bijzonderheden    
 

     
     
     
Geen bijzonderheden   
 
 
     
     
     
Geen bijzonderheden    
 
     
     
     
Geen bijzonderheden    
 
     
 
    
     
Geen bijzonderheden    
 
     
 
    
     
Geen bijzonderheden   
 

“In Schiedam zijn alle lichtmasten 
rechtstreeks op de laagspanning kabels 
aangesloten, continue spanning“  

“Gemeente Emmen heeft altijd een 
beleid gehanteerd waarin zo min 
mogelijk lichtmasten werden weggezet, 
wat het nu ook moeilijker maakt
om te bezuinigen”    
 
Geen bijzonderheden   
 
     
   
    

Geen bijzonderheden 

Geen bijzonderheden 

Geen bijzonderheden 

Geen bijzonderheden 

Geen bijzonderheden 

2025 energie neutraal, ook duurzaam 
materiaal. 10% is verled nu.
    
 
    

“Gemeente Hengelo koos voor dimbare 
LED-verlichting met CityTouch en 
Starsense Wireless. De oplossing zit in 
een kleine antenne op alle armaturen 
kan de gemeente nu vanaf elke pc iedere 
lamp afzonderlijk aansturen.”  
  

Geen bijzonderheden   
 
    
 
 

Geen bijzonderheden   
    
 
 

    
Geen bijzonderheden  
 
  

   
    
Geen bijzonderheden   
 
    
 
  

Geen bijzonderheden   
  
    
 
    

Nieuwe toepassing proberen we uit. 
Nu hebben we masten die op zonnen 
energie werkt, ook dimmen van licht 
is een onderdeel. Er is zelfs een straat 
waar we verschillende lampen hebben 
neergezet om te testen wat het meest 
prettig is als licht.     
  
Geen bijzonderheden   
  
    
 
    
 
Geen bijzonderheden
    
 
    
 
    
Geen bijzonderheden
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Sittard-Geleen

Tilburg

Utrecht

Veghel

Venlo

Zoetermeer

Zwolle

 Gemeenten      onder de grond              boven de grond
Geen bijzonderheden    
    
      
  
      
  
     
proef in Berkel en Enschot op gebeid van 
sensoren waardoor het licht aangaat wanneer 
men er langs rijd/loopt. 
      
  
“Volledig eigen netwerk. De benodigde energie 
voor de LED verlichting wordt opgewekt door 
twee windmolens aan de Papendorpseweg bij 
de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat.”  
     
 
Omgekeerd- en dynamisch dimmen

    
  

Eigen OVL-net.De aansluiting van openbare 
verlichting in de gemeente Venlo omvat een 
tweetal systemen, te weten Combinet en 
VenloNet.  
      
Geen bijzonderheden    
    
      
  
      
  
“Geen eigen netbeheer. De bekabeling en 
aannemers gaan via enexis. Bemoeit de 
gemeente zich niet mee.Alles wat zelf gedaan 
word, wordt aangevraagd bij enexis.”  
 

Geen bijzonderheden   
  
    
 
    
 
Maar men wilt graag een stap verder 
namelijk richting een smart city. De 
toekomst plannen zijn gevisualiseerd in 
een stip op de horizon.    
  
   
“Bij dynamische verlichting kan de 
provincie de hoeveelheid licht op afstand 
regelen. De openbare verlichting in 
Utrecht wordt vanaf januari 2006 aan- 
en uitgeschakeld met behulp van een 
sms’je.     
    
 in het centrum van Veghel interactieve 
verlichting en groenvoorziening 
aangebracht, waarbij wordt ingespeeld 
op de hybride klant van morgen.

Geen bijzonderheden   
  

    
 
    
Geen bijzonderheden   
  
    
 
    
 
“Een ander systeem alleen voor 
binnenstad is dat de verlichting van 
buitenaf aangestuurd kan worden 
waarbij de verlichting opgeschakeld kan 
worden tot 100% dit kan aangestuurd 
worden door de politie  in de zin 
van calamiteiten verlichting.  Ook is 
Zwolle samen met Philips bezig met 
nieuwe tunnelverlichting, volledige LED 
uitvoering” 

Bijlagen 
Maturiteitsmatrix

Alkmaar
Almelo
Almere
Alphen aan den Rijn
Amersfoort
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Breda
Delft
Den Bosch
Den Haag
Deventer
Dordrecht
Ede
Eindhoven
Emmen
Enschede
Gouda
Groningen
Haarlem
Haarlemmermeer
Heerlen
Helmond
Hengelo
Leeuwarden
Leiden
Lelystad
Maastricht
Nijmegen
Oss
Roosendaal
Rotterdam
Schiedam
Sittard-Geleen
Tilburg
Utrecht
Veghel
Venlo
Zoetermeer
Zwolle

Begrijpen
Begrijpen
Managen
Managen
Managen
Managen
Managen
Managen
Begrijpen
Managen
Managen
Begrijpen
Begrijpen
Begrijpen
Begrijpen
Niet bekend
Managen
Managen
Begrijpen
Begrijpen
Niet bekend
Managen
Managen
Managen
Managen
Begrijpen
Begrijpen
Managen
Begrijpen
Managen
Managen
Managen
Managen
Begrijpen
Begrijpen
Begrijpen
Managen
Begrijpen
Begrijpen
Managen
Begrijpen
Managen

Begrijpen
Begrijpen
Begrijpen
Managen
Managen
Begrijpen
Managen
Begrijpen
Managen
Managen
Managen
Begrijpen
Herkennen
Begrijpen
Herkennen
Niet bekend
Beheersen
Managen
Begrijpen
Herkennen
Begrijpen
Begrijpen
Managen
Managen
Beheersen
Begrijpen
Begrijpen
Managen
Herkennen
Niet bekend
Managen
Managen
Niet bekend
Managen
Begrijpen
Managen
Managen
Managen
Begrijpen
Managen
Begrijpen
Managen

Begrijpen
Herkennen
Begrijpen
Herkennen
Begrijpen
Herkennen
Begrijpen
Begrijpen
Niet bekend
Herkennen
Herkennen
Niet bekend
Niet bekend
Begrijpen
Niet bekend
Niet bekend
Begrijpen
Begrijpen
Herkennen
Niet bekend
Herkennen
Niet bekend
Niet bekend
Herkennen
Herkennen
Begrijpen
Begrijpen
Begrijpen
Herkennen
Herkennen
Begrijpen
Herkennen
Niet bekend
Begrijpen
Begrijpen
Herkennen
Begrijpen
Begrijpen
Begrijpen
Begrijpen
Niet bekend
Begrijpen

Begrijpen
Herkennen
Herkennen
Begrijpen
Herkennen
Begrijpen
Managen
Herkennen
Begrijpen
Herkennen
Begrijpen
Niet bekend
Herkennen
Begrijpen
Niet bekend
Niet bekend
Begrijpen
Begrijpen
Herkennen
Begrijpen
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Herkennen
Begrijpen
Niet bekend
Begrijpen
Herkennen
Herkennen
Managen
Managen
Herkennen
Niet bekend
Niet bekend
Herkennen
Herkennen
Begrijpen
Begrijpen
Herkennen
Managen
Niet bekend
Begrijpen

Gemeenten      Verledden    Dimmen        Aansturen    Technische 
            toepassingen
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Bijlagen 
Technische toepassingen

Alkmaar
Almelo
Almere
Alphen aan den Rijn
Amersfoort
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Breda
Delft
Den Bosch
Den Haag
Deventer
Dordrecht
Ede
Eindhoven
Emmen
Enschede
Gouda
Groningen
Haarlem
Haarlemmermeer
Heerlen
Helmond
Hengelo
Leeuwarden
Leiden
Lelystad
Maastricht
Nijmegen
Oss
Roosendaal
Rotterdam
Schiedam
Sittard-Geleen
Tilburg
Utrecht
Veghel
Venlo
Zoetermeer
Zwolle

ja
ja
ja
ja
niet bekend
ja
ja
nee
ja
nee
ja
nee
niet bekend
ja
niet bekend
niet bekend
ja
ja
nee
ja
niet bekend
niet bekend
niet bekend
nee
ja
niet bekend
ja
nee
nee
ja
ja
ja
niet bekend
niet bekend
nee
nee
ja
ja
nee
ja
niet bekend
nee

Geluids-Lichtmetingen-wind, camera’s, reclame borden,wifi, snelheidssig-
nalering, verkeerstelling, sfeerverlichting en mylaps.
Bewegingssensoren

Slimme meters en camera’s

lichtmasten op zonne-energie

wifi, luchtkwaliteit meten, camera’s, sensoren
display reclame & lichtmast reclame

Groene LED-verlichting 

detectie apparatuur

Sensoren. De sensor gaat pas werken wanneer de OV wordt ingeschakeld.

Srijp S gebied met smart grid / Stratumseind met camera’s etc

“Pilots bewegingssensoren“

lichtmasten met zonnecollectoren (2009)

Sensoren in een wijk / camera’s

Wifi, en verkeerstellers

“VRI- reclame- ANWB borden, camera’s onderzoek naar combi oplaadpunt

Camera’s die ‘s nachts opladen & sensoren die activiteit meten
Lantarenpaal op zonne-energie

Sensoren in Berkel-Enschot, licht gaat aan wanneer er iemand langs loopt of rijdt.
Sensoren

reclame borden & zonne energie & sensoren voor activiteit

Gemeenten       Ja/nee Welke
   

Alkmaar
Almelo
Almere
Alphen aan den Rijn
Amersfoort
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Breda
Delft
Den Bosch
Den Haag
Deventer
Dordrecht
Ede
Eindhoven
Emmen
Enschede
Gouda
Groningen
Haarlem
Haarlemmermeer
Heerlen
Helmond
Hengelo
Leeuwarden
Leiden
Lelystad
Maastricht
Nijmegen
Oss
Roosendaal
Rotterdam
Schiedam
Sittard-Geleen
Tilburg
Utrecht
Veghel
Venlo
Zoetermeer
Zwolle

niet bekend
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
niet bekend
ja
nee
niet bekend
niet bekend
ja
niet bekend
niet bekend
Ja
nee
ja
niet bekend
niet bekend
niet bekend
nee
nee
nee
niet bekend
nee
nee
nee
nee
nee
nee
niet bekend
niet bekend
nee
ja
nee
nee
nee
ja
niet bekend
ja

niet bekend
nee
nee
nee
nee
nee
ja
nee
niet bekend
nee
nee
niet bekend
niet bekend
nee
niet bekend
niet bekend
nee
nee
nee
niet bekend
niet bekend
niet bekend
nee
nee
nee
niet bekend
nee
nee
nee
ja
nee
nee
niet bekend
niet bekend
nee
nee
nee
nee
nee
ja
niet bekend
nee

niet bekend
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
niet bekend
nee
nee
niet bekend
niet bekend
nee
niet bekend
niet bekend
nee
nee
nee
niet bekend
niet bekend
niet bekend
nee
nee
nee
niet bekend
nee
nee
nee
ja
nee
nee
niet bekend
niet bekend
nee
nee
nee
nee
nee
nee
niet bekend
nee

Bijlagen
Finaciele matrix

Gemeenten            Subsidies      Investeerders      Financiers
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niet bekend
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
niet bekend
nee
nee
niet bekend
niet bekend
nee
niet bekend
niet bekend
nee
nee
nee
niet bekend
niet bekend
niet bekend
nee
nee
nee
niet bekend
nee
nee
nee
nee
nee
nee
niet bekend
niet bekend
nee
nee
nee
nee
nee
nee
niet bekend
nee

niet bekend
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
niet bekend
nee
nee
niet bekend
niet bekend
nee
niet bekend
niet bekend
nee
nee
nee
niet bekend
niet bekend
niet bekend
nee
nee
nee
niet bekend
nee
nee
nee
nee
nee
nee
niet bekend
niet bekend
nee
nee
nee
nee
nee
nee
niet bekend
nee

niet bekend
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
niet bekend
nee
nee
niet bekend
niet bekend
nee
niet bekend
niet bekend
nee
nee
nee
niet bekend
niet bekend
niet bekend
nee
nee
nee
niet bekend
nee
nee
nee
nee
nee
nee
niet bekend
niet bekend
nee
nee
nee
nee
nee
nee
niet bekend
nee

niet bekend
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
niet bekend
ja
ja
niet bekend
niet bekend
ja
niet bekend
niet bekend
Ja
ja
ja
niet bekend
niet bekend
niet bekend
ja
ja
Ja
niet bekend
ja
ja
ja
ja
ja
Ja
niet bekend
niet bekend
ja
ja
Ja
ja
Ja
ja
niet bekend
ja

Crowdfunding      Leningen      Beursgang      Eigen budget

Bijlagen
Interviews met de gemeenten

In de volgende bijlagen bevinden zich de uitgewerkte interviews die zijn afgenomen 
bij bedrijven en gemeenten. De intentie was om bij elke gemeente, van de 42 
grootste gemeenten, een interview af te nemen. Niet alle gemeenten wilden 
meewerken, en sommige gemeenten konden niet op alle vragen antwoord geven 
tijdens het interview, daarom is een deel van de uitwerkingen aangevuld met 
deskresearch. De stukken die zijn aangevuld vanuit deskresearch zijn te herkennen 
aan het cursieve lettertype. 

Om de privacy te waarborgen van de personen die hebben meegewerkt aan het 
onderzoek, zijn de namen bij de uitwerkingen van de interviews weggelaten.

Gemeente Alkmaar
 Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Alkmaar heeft een eigen installatie achter een aansluiting van de Netbeheerder. Met: 
-          Netbeheerder: geen kabels van de Netbeheerder
-          Bekabeling: circa 700 Km eigen installatie kabels
-          Aannemers: Vrij in de keuze van aannemers, dus openbare aanbesteding
Bij het aanpassen van de infrastructuur is de gebruikers de beslissende partij.

Het lichtnetwerk boven de grond.
-          Energieleveranciers: nu HVC via openbare aanbesteding
-          Onderhoud: Via openbare aanbesteding RAW-bestek OMOP
-          Aantal lichtmasten in uw gemeente, verdeling in gemeente per gebied (stedelijk, buiten bebouwde kom, 
buitengebied): Binnenstedelijk 18000, buiten 3000
 
Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Heeft uw gemeente al plannen om de oude lichtbronnen te vervangen?
 Op basis van remplace boven de 8%.
Zo ja, met welke lichtbron (LED)? Hoe ziet de planning daar van uit?
 Bij het vervangen van armaturen kiezen we lichtbronnen met een lummen watt verhouding boven de 100L/W.
Hoeveel procent van de huidige verlichting is momenteel verLED?
 Niet belangrijk, het gaat hierbij om de lichtproductie en het vermogen wat daar voor nodig is.

Alkmaar, Nederland
"Het gebruik van deze energiezuinige LED-verlichting aan de Koelmalaan levert een besparing van 40% aan 
energiekosten op, vergeleken met de traditionele lichtbronnen. Bovendien realiseren we een aanzienlijk lagere CO2-
uitstoot. Dit project verdient zichzelf door de lage energie- en onderhoudskosten terug en levert tegelijkertijd een 
belangrijke bijdrage aan ons duurzaamheidsbeleid." (Philips,2015)

ALKMAAR - In de gemeente Alkmaar staan 22 duizend lichtmasten. Om de stad te verlichten kost het per jaar ongeveer 
een miljoen euro. In 2020 moet dat met één vijfde zijn verminderd. Een goed plan? De komende jaren gaat Alkmaar 
bezuinigen op de openbare verlichting. Hiermee is al een begin gemaakt, meldt de Alkmaarsche Courant. De wijk 
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Oud-Overdie en Kanaalkade zijn voorzien van energiezuinige LED-verlichting en op het Waagplein, de Paardenmarkt 
en straks het Hofplein kunnen lichtmasten met een afstandbediening worden ingesteld in normaal, calamiteiten of 
festiviteiten. (Dichtbij, 2015) 

Zo nee, heeft dat een specifieke reden? 
Wij maken een economische afweging.

Beleidsplan: Besparingsmaatregelen voor de openbare verlichting hebben betrekking op meer dan alleen de vervanging 
van lampen en armaturen, te meer omdat al veel energie-efficiënte lampen worden toegepast. Het kan ook gaan om: 
• Het achterwege laten van verlichting (daar waar dat kan). 
• Alternatieven voor verlichting, zoals actieve wegmarkering Kadernotitie OV 16-09-2009 4 
• Het beperken van de brandduur van verlichting. 
• Schakelen en dimmen, eventueel in combinatie met managementsystemen. 
• Het toepassen van mesopisch licht 1 . 
• Aanpassing van mastafstanden en lichtpunten. 
• De wijze van voorschakeling (van conventioneel naar elektronisch). 
• Spanningsregulatie. 
De eerste vijf mogelijkheden zorgen niet alleen voor energiebesparing, maar ook voor het tegengaan van lichthinder 
en lichtvervuiling (zie 3.5.3 beleidsplan). In het operationeel beleidsplan zullen bovengenoemde alternatieven worden 
uitgewerkt. Om de mogelijkheden van dimmen, zelf schakelen etc. ten volle te kunnen benutten is het noodzakelijk om 
het net volledig in eigen beheer te hebben. Momenteel is circa 95 % in eigen beheer. Voorgesteld wordt om in te zetten 
op het versneld volledig in eigen beheer krijgen van het net. ( Alkmaar, 2011)
 
Hoe worden de lichtmasten in uw gemeente aangestuurd? Centraal, individueel? 
Centraal en individueel via een PLC.
Zijn er plannen om dit te veranderen in de nabije toekomst? 
Neen.
Zo nee, wat is de reden daarvoor? 
Wij zijn al toekomst bestendig op WWW.
 
Technische toepassingen
Heeft uw gemeente al meerdere toepassingen voor de lichtmasten dan alleen een lichtbron? Geluidsmetingen, 
Lichtmetingen, camera’s, reclame borden, wifi, snelheidssignalering, verkeerstelling, windmeting, sfeerverlichting en 
Mylaps. (zoals toepassingen op het gebied van milieuverbetering, veiligheid, etc)
 
Wet en regelgeving
De wettelijke verplichting deze installatie indien aanwezig goed en veilig te laten functioneren.
  
Financiering
Niet bekend

Gemeente Almelo
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Almelo heeft 14.000 lichtpunten en de stad telt 73.000 inwoners. Het onderhoud wordt gedaan door Imtech. Tevens 
hebben ze 2 aannemers, Covas en Enexis. Ze hebben geen eigen kabelnet. Gemeente Almelo kan verder niets zeggen 
over de infrastructuur onder de grond.

De aannemer vraagt de verplaatsing van een lichtmast aan, de netwerkbeheerder geeft toestemming en de aannemer 
kan aan de slag.  Afhankelijk of de aannemer geaccrediteerd is mag hij de werkzaamheden uitvoeren of er komt een 
andere partij. Als de mast verplaatst wordt moet namelijk de kabel eerst geknipt worden. Dit heeft alles met veiligheid 
te maken, anders werk je in een te kleine ruimte. Buten de mast moet hij geknipt worden, dan pas wordt hij verplaatst 

en weer aangesloten. 

Er moet een verschil gemaakt worden tussen de masten en de armaturen, in beide gevallen is er een achterstand 
qua vervanging, ze hebben nog veel Socks armaturen uit de jaren 83/84, deze worden nu door middel van subsidies 
vervangen door wit licht. En is sommige gevallen gaan ze over op LED, dit alleen wanneer ook de lichtmast vervangen 
dient te worden. Wit licht is niet energiezuiniger. 

Alles wordt centraal aangestuurd met een TF signaal, door de netwerkbeheerder. Dit gaat bij de meeste zo. Utrecht 
heeft eigen net en stuurt zelf aan, de kasten zijn in dit geval niet van hun dus ze hebben de mogelijkheid niet. Het is 
voordeliger om het beheer weg te leggen bij de netbeheerder, er komen ook bij hen meer mogelijkheden, en met de 
nieuwe toepassingen verwachten ze wel qua aansturing het een en ander te veranderen, maar niet door middel van kast 
aansturing maar puur software matig.

Ze willen wel meer aan gaan sturen betreffende de lichtmasten die al aan staan, dus aansturing van een mast door 
middel van dimmen etc. 

Technische toepassingen
Er zijn in Almelo geen toepassingen zoals laadpalen of dergelijke. Dimmen kunnen ze wel, kunnen ze zelf regelen via 
internet en is een radio frequent systeem, ze zitten dan niet op het netwerk van de energieleverancier. Daar zitten LED-
armaturen in die al 50 procent besparen, met dimmen wordt daar nog een keer 51 procent op bespaard. Dat kan continu 
aangepast worden, als er een auto aankomt gaat het licht harder branden en als ze weg zijn worden ze weer gedimd. Dit 
was een subsidie vanuit de provincie.

Gemeente Almelo heeft op het laagspanningsnet geen stroom staan, alleen in de donkere uren. De laagspanning kabel 
waar je continu stroom op wil hebben en een kabel die de openbare verlichting regelt. Er zit een kabel in die de openbare 
verlichting stuurt en daar staat alleen maar stroom op in de donkere uren.

Wet en regelgeving
Er zijn geen wetten voor openbare verlichting, er zijn wel richtlijnen. Bijvoorbeeld hoeveel licht er op een muur mag 
schijnen, hier wijkt eigenlijk niemand van af.

Financiering
Ze financieren alles vanuit eigen budget, in het verleden is er gebruik gemaakt van een subsidie van de provincie 
Overijssel. 

Gemeente Almere 
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond 
Alle energie van de gemeente wordt aanbesteed. Op dit moment is Green Choice de energieleverancier. Dit verandert 
iedere drie jaar.

Voor het onderhoud aan de lichtmasten wordt er eens in de vier jaar een Europese aanbesteding gedaan. Voor de 
werkzaamheden wordt er eens in de vier jaar een aannemer geselecteerd. In het totaal staan er ongeveer 48.000 
lichtmasten in de gemeente Almere. De netbeheerder van gemeente Almere is Liander. 

In gemeente Almere ligt er voor 70 procent een combinet. Dit net bestaat uit een laagspanningskabel met hulpaders. 
Vanaf de laagspanningskabel tot de eerste mast is de kabel van Liander. Na de eerste mast worden er vijf tot zes 
masten door gekoppeld, dit gebeurt op het eigen net. De lichtmasten langs de fietspaden in het centrum worden op een 
eigen net aangesloten, dit bedraagt de overige 30 procent.

Voor de werkzaamheden wordt er eens in de vier jaar een aannemer geselecteerd. De gemeente bepaalt zelf waar zij 
de lichtmasten neer wil zetten, en de aannemer plaatst ze dan. Hiervoor heeft de gemeente een overeenkomst met 
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bezig met het nieuwe bestek en in september moet bekend zijn welke aannemer het gaat worden, via Europese 
aanbesteding.           
 
Netbeheerder zijn ze deels zelf. Als je nu de nieuwe gemeente pakt hebben ze ongeveer 30% in eigen beheer, dat wordt 
steeds meer. Ze proberen steeds zelf in beheer te hebben en de andere beheerder is Liander.

Groot gedeelte zijn ze dus zelf. Ze doen nu een proef met gelijkspanning, normaal gesproken heet dat wisselspanning, 
ongeveer 100 masten moeten op gelijkspanning komen, dat heeft te maken met innovatie. Daar zijn ze druk mee bezig 
want de verlichtingstak is flink in beweging en ze willen meegaan met de markt. Dus al met al is het verschillend welke 
partijen betrokken zijn, ligt aan het stuk grond.
 
Door communicatie toe te voegen kan er vanuit een centraal beheersysteem het gedrag van iedere lamp apart worden 
gecontroleerd en geregeld, gedimd en aan/uit gezet worden.

Duurzaam en Duurzame Energie
Dit gelijkspanningsnet kan veel langere afstanden overbruggen dan de huidige laagspanningsnet op wisselspanning. 
Een gelijkspanningsnet is minder storingsgevoelig en er treedt minder energieverliezen op en bespaart men dus op 
energie. Daarnaast heeft een gelijkspanningsnet minder componenten nodig waardoor men bespaart op grondstoffen 
en is daardoor ook duurzaam ten opzichte van de huidige wisselspanningsnet. Ook is het DC-net vrij van elektrolytische 
condensatoren waardoor het levensduur van de DC-drivers hoger is en deze minder snel vervangen hoeft te worden dan 
de huidige AC-drivers in de LED-verlichtingen. (DCBV, 2015)
 
Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
 Van de 22.000 zitten ze op 4000 dat al vervangen is. Ze zijn al vanaf 2009 bezig met proeven en vanaf 2011 voeren ze 
standaard LED in bij vervanging en nieuwe projecten. Ongeveer 5% van het areaal aan armaturen worden vervangen per 
jaar en ongeveer 2,5% lichtmasten.
 
Daar is de gemeente ook mee bezig, ze zijn veel bezig met innovatie. De nieuwe kasten schakelen ze zelf, ze zijn niet 
meer afhankelijk van een centrale aansturing vanuit Liander. Ze schakelen zelf met een schemerschakelaar die we 
ergens hebben geplaatst en daar worden kasten door aangestuurd.
Het individueel aan en uitzetten van lichtmasten is er nog niet. Ze zijn er wel mee bezig maar dan op openbare straten, 
een soort wijkradar. Verlichting gaat pas voluit aan als er een fietser aan komt. Ze zien dus zeker voordelen in het 
individueel aansturen, milieuvoordeel, besparing en lichtvervuiling. Dat is het mooie van LED, daar kun je dat allemaal 
mee doen. Niet met de oude lichtbronnen.

Ze zijn al vanaf 2004 met dimmen bezig, de oude conventionele verlichting dimde ze al. Dat doen ze nu met de LED ook. 
Momenteel kunnen ze ongeveer 40% dimmen.
De gemeente voldoet nu al aan de Energieakkoord afspraken, dat hebben ze voor zichzelf uitgerekend, maar ze gaan 
gewoon door.
 
Technische toepassingen
Meneer is nog niet bekend met de ‘Humble Lamppost’. Waar ze nu mee bezig zijn is lichtmasten op zonne-energie, maar 
voor meerdere toepassingen als sensoren om te tellen, dat doen ze weer niet. Daar zijn in principe ook nog geen plannen 
voor, maar wat nog niet is kan nog komen.
 
Slimme openbare verlichting is onderhoudsvriendelijk, goedkoper, kan communiceren met de beheerder én is bovenal 
duurzaam. De wijk Ecolonia in Alphen aan den Rijn heeft een primeur. Vanaf mei 2015 is het de eerste woonwijk in 
Nederland waar slimme lichtmasten op gelijkspanning branden. (Eneco, 2015)
Maar is een zuinige lichtmast ook echt slim?
‘Ik vind van wel. En het wordt wellicht nog veel slimmer. We kunnen aan deze installatie een managementsysteem 
koppelen waarmee we de installatie actief beheren en we licht op maat kunnen leveren. Lichtmasten worden 

Liander, dat zij de kabel vanaf de laagspanningskabel in overleg zelf mogen leggen.  

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Gemeente Almere vindt dat energie in hun takenpakket hoort. Dit doen zij door middel van de armaturen, die einde 
levensduur, zijn te vervangen door het beste middel. Hierbij wordt er gekeken naar zo laag mogelijke onderhoudskosten, 
zo laag mogelijke beheerkosten en het product moet zo duurzaam mogelijk zijn.  

Gemeente Almere is vanaf 2007 al bezig met grootschalige vervanging naar LED. Gemeente Almere gaf aan dat LED niet 
als een doel ziet maar als een middel. Op het moment dat er een duurzamere lamp uitkomt is het logisch om hiernaar 
over te stappen. Op dit moment is ongeveer 20 procent van het areaal verLED, zij gaan hier mee door aan de hand ven 
het reguliere onderhoudsprogramma. Armaturen jonger dan 10 jaar worden niet vervangen, armaturen tussen de 10 en 
15 jaar worden alleen vervangen als hier een hele goede reden voor is en armaturen van 20 jaar oud worden vervangen 
omdat ze dan ongeveer einde levensduur zijn.

De dienst Stadsbeheer van de gemeente Almere volgt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van milieu en 
energiebesparing op de voet. Het Advies & Ingenieursbureau van Stadsbeheer (AIB) neemt deel aan landelijke overleggen 
en delen hun ervaringen met het toepassen van LED-verlichting in de openbare ruimte. Bij nieuwe ontwikkelingen van 
marktpartijen op het gebied van LED-verlichting is AIB dus regelmatig direct betrokken. Dat is handig en nuttig. Ze 
weten welke nieuwe ontwikkelingen toepasbaar zijn in Almere. Als het evenveel geld bespaart dan de investering kost 
nemen zij ze automatisch op in de bestekken. Op deze manier gaan we duurzaam om met geld én het milieu (Gemeente 
Almere, 2015).

Gemeente Almere gaf aan dat de eenvoudigste oplossing centraal aansturen is. Daarnaast zou het netwerk ook 
in groepen kunnen worden aangestuurd of individueel. Het individueel aansturen wordt sporadisch gedaan in het 
stadshart, maar is op dit moment nog kosten verhogend. Op dit moment worden de lichtmasten nog via toon frequent 
aangestuurd maar dit gaat veranderen in Flex OVL. Bij Flex OVL wordt per groep geschakeld. Het Flex OVL zit nog in een 
pilot, maar zal eind 2015 het toon frequent signaal vervangen.

Technische toepassingen
Op dit moment bevat elke nieuwe lichtmast al een slimme meter en in ongeveer 10 procent van alle armaturen zit 
een dim regiem. Andere hardware die wordt toegepast zijn camera’s. Op dit moment wordt er meer verLED dan dat de 
lichtmasten “smarter” worden gemaakt want dat levert nog niets op. Sommige lichtmasten zijn uitgerust met wifi.

De term ‘’humble’’ gaat volgens gemeente Almere niet over de lichtmasten, maar om de openheid van het communiceren 
met verschillende middelen die er toevallig aan de mast hangen. Meerdere systemen moeten via een domein kunnen 
communiceren waardoor er altijd relevante data kan worden opgevraagd. De data en de source zal hierbij open moeten 
worden.

Wet en regelgeving
Als er iets wordt behangen met camera’s, zal de privacy wetgeving altijd moeten worden gewaarborgd. Hetzelfde 
geldt voor de veiligheid met betrekking tot verschillende spanningen in een lichtmast. De kabels moeten in dit geval 
gescheiden zijn en bereikbaar zijn via aparte luikjes. Dit valt allemaal onder de normale normen.

Financiering
Eigen vermogen, maar Innovatieve projecten zoals de ‘Humble Lamppost’ kunnen worden ingebracht in de fonds 
verstedelijking, en vervolgens kijkt de commissie of hier geld aan kan worden besteed. 

Gemeente Alphen aan den Rijn 
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Globaal schetsen; bijna 22.000 lichtmasten. Verdeling 14.000 in Alphen aan den Rijn zelf, 4000 Boskoop en 4000 
Rijnwoude. Ze hebben een onderhoudsbestek uitgebracht, op dit moment doet Ziut dat. Dhr. de Lange is nu 
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vervanging. Omdat de lichtmasten in Amersfoort relatief jong zijn is het benodigde budget voor vervangingen in de 
periode 2013-2022 relatief laag. Anders wordt dat in de periode  2022- 2045, omdat dan de verlichting in de “groeistad” 
- wijken aan vervanging toekomt. Om dat op te kunnen vangen zal vanaf 2022 een forse aanpassing van budget 
noodzakelijk zijn. (Amersfoort, 2007)

Maturiteit

In Amersfoort staan er eind 2012 in totaal 29.020 lichtmasten. In die masten zitten in totaal 31.227 armaturen. 
Het aantal armaturen is hoger dan het aantal masten omdat sommige masten meer dan één armatuur hebben. 
Voor vervanging van lichtmasten is een levensduur van ongeveer 40 jaar uitgangspunt. In 2007 was de gemiddelde 
levensduur van masten die werden vervangen 41,7 jaar. Gemiddeld betekent in dit verband dat masten die in zandige, 
droge en schone grond staan soms pas na 50 jaar worden vervangen,terwijl gecorrodeerde lichtmasten vaak veel eerder 
aan vervanging toe zijn. (Amersfoort, 2007)

Technische toepassingen
Niet bekend. 

Wet en regelgeving
Niet bekend. 

Financiering
De opbouw van exploitatiekosten
ziet er gemiddeld per jaar
als volgt uit (prijspeil 2012):

energie + energiebelasting€ 360.000

netwerkkosten€ 330.000

groepsremplace(vervangen lampen)€ 140.000

onderhoud (storingsdienst, incidentele vervangingenetc.)
€ 570.000
 
totaal exploitatiekosten / jaar
 
€ 1,40mln

Deze kosten worden gefinancierd vanuit eigen budget en indien mogelijk wordt er ook gebruik gemaakt van subsidies. 
Echter moet men hier wel op tijd bij zijn.

(Amersfoort, 2007)

bijvoorbeeld ingeschakeld aan de hand van lichtsensoren. De openbare verlichting is gedimd en gaat pas feller branden 
als een bewegingssensor een voertuig of persoon signaleert. Dit passen we nog niet direct toe, maar is wel mogelijk. We 
kijken overigens ook of we in de toekomst duurzaam opgewekte energie van zonnepanelen in de wijk voor de verlichting 
kunnen gebruiken. Al met al een vernieuwend project voor ons als gemeente, voor CityTec en natuurlijk ook voor de 
bewoners van Ecolonia.’

Wet en regelgeving
Ze houden hoofdzakelijk de richtlijnen aan. Verder zetten ze vaak proeven in en dan maken ze afspraken met de 
bewoners omdat ze licht moeten beleven maar juridisch verder niets. Er zijn verder ook geen vergunningen nodig.
Bij camera’s in lichtmasten komt privacy natuurlijk wel naar voren, die kun je niet zomaar even gaan plaatsen of 
ophangen.
De gemeenteraad heeft in Alphen aan den Rijn de uitspraak gedaan dat camera’s aan lichtmasten niet mogen.
 
Financiering
Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een klein beetje last van inkorting van budgetten maar het valt in principe mee. 
In de gemeente willen ze graag veel meer doen dan dat er budget voor is, maar het budget is niet zo laag dat er geen 
innovatie kan worden toegepast. Ze zoeken wel altijd ruimte voor innovatie want je moet toch de markt volgen.
 
Financieringsvormen komen bij deze gemeente vaak vanuit de reservering, dan gaat die ook meeliften met grotere 
civiele werken. Ze nemen bijvoorbeeld de verlichting mee als de straat open ligt.
 
Ze maken geen gebruik van subsidie, ze hebben het wel geprobeerd bij lichtmasten op zonne-energie. Dat is zo lastig, 
dus daar komen ze nog niet doorheen. Ze financieren door middel van eigen budget. Ze hebben onderhoudsbudget en 
daar zit ook wel iets in voor innovatie. Als er een leverancier komt, die iets moois laat zien, dan staat de gemeente open 
voor de start van een pilot. 

Gemeente Amersfoort
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond

Amersfoort heeft dus last van een remmende voorsprong. Omdat er veel 
geïnvesteerd is in energiezuinige armaturen is het gemiddelde energiegebruik 
relatief laag en zijn ook de energiekosten relatief laag. Verdergaande 
energiebesparing brengt dan in verhouding weinig geld op. Aan de andere kant 
is verdergaande besparing op energie nu en in de toekomst zeker mogelijk. Bij 
vervanging wordt altijd gekozen voor de meest energiezuinige variant, passend 
binnen de randvoorwaarden van lichtopbrengst, budget en levensduur. De 
ontwikkeling van LED ten opzichte van andere energie zuinige armaturen is zodanig 
dat LED zich nu kan meten aan andere technieken voor wat betreft gegarandeerde 
levensduur en de verhouding tussen investerings- en exploitatiekosten. Dat geldt 
in ieder geval voor de hoofdverkeerswegen, voor woonstraten is conventionele 
energiezuinige verlichting nog steeds efficiënter. Het beleid was, is en blijft het 
toepassen van de meest energiezuinige technologie, voor zover dat past binnen het 
beschikbare budget.

Het effect van het niet aanpassen van de begroting aan de prijs stijging zal zijn dat een belangrijk deel van de 
vervangingen niet kan worden uitgevoerd. Het gaat om een tekort van € 3 mln. op een totaal budget van € 9,8 mln., dat 
is 30% van het vervangingsbudget voor de periode 2013-2022. Gevolg daarvan is weer dat vervangingen niet allemaal 
kunnen worden uitgevoerd en de verbetering van de verlichtingsniveaus, bijvoorbeeld de toepassing van LED, in de 
periode 2013-2022 achter zal blijven bij de planning. Het niet aanpassen van de budgetten aan de prijsontwikkeling 
heeft ook tot gevolg dat een steeds kleiner deel beschikbaar komt voor vervanging. Bij een prijsstijging van 2,2% is 
rond 2022 ongeveer het gehele budget nodig voor exploitatie, waardoor er ná 2022 helemaal geen geld meer is voor 
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Gemeente Apeldoorn
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
De openbare verlichting in Apeldoorn is aangesloten op het geschakelde openbare verlichting (OVL) net van 
netbeheerder Liander. Liander biedt in Apeldoorn twee aders aan. Een avond- en nachtader (Toonfrequent).
 
Met de avond/nachtader kunnen we de 30% van de verlichting via een dimswitch dimmen (afvallen van één ader).
Vanaf februari 2015 doen we gezamenlijk met de netbeheerder een proef met Flex OVL (https://www.youtube.
com/watch?v=E4AuU9QjMtQ)
 
In 2013 heeft Apeldoorn de openbare verlichting (onderhoud, reconstructies, en nieuwbouw) Europees aanbesteed. Van 
de 7 inschrijvers had Ziut de beste inschrijving gedaan. Ziut heeft in principe tot 1 april 2017 het contract voor de gehele 
openbare verlichting in Apeldoorn.
 
Wanneer we iets aan het netwerk wil veranderen  bijvoorbeeld een verplaatsing dan geven we Ziut de opdracht. 
Apeldoorn besteedt eens per 4 jaar de energie aan . De huidige energie leverancier is ENECO zakelijk.

Apeldoorn heeft circa 29.430 lichtpunten in de gemeente 
staan, onderverdeeld in verschillende lamptypen. Een aantal 
van deze lichtpunten hebben een dubbele armatuur en/of een 
dubbele lamp.

 
Alle lichtpunten worden geschakeld door middel van 
Toonfrequent signaal van de netbeheerder.
De lichtpunten zijn aangesloten op de OVL aders in de 
laagspanningskabels.

Apeldoorn heeft 608 aansluitpunten (in traforuimtes van de 
netbeheerder) waar het verbruik van de verlichting wordt 
gemeten door “slimme meters”.

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Het aanbod van verlichtingsarmaturen (o.a. LED) op de markt 
is overweldigend. Binnen de gemeente wordt gestreefd 
naar een eenduidige verlichtingslijn om enerzijds een goede 
beeldkwaliteit van de openbare ruimte te realiseren en 
anderzijds kosten te besparen in het onderhoud. Vanaf 2010 
heeft

Apeldoorn zich geconformeerd aan de criteria duurzaam inkopen Openbare Verlichting.
Minimum eisen;
•  Armaturen minimaal energielabel D.
•  dimbare verlichting langs buurt en ontsluitingswegen
•  mogelijkheid tot dimmen in woongebieden
 
In 2010 is Apeldoorn gestart met het toepassen van LED. Huidige stand ruim 4000 kofferarmaturen met Fortimo 
oplossing (1100lm t/m 4500lm). Vanaf 1800 lm worden de armaturen tevens op rustige tijdstippen gedimd.
 
Overige LED types ca. 350 stuks o.a.  Ledgine, Revoled, Innolumis LED.

Gemeente Amsterdam
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Merendeel ondergronds is een combinetwerk waar ook de verlichting op vertakt. Is eigendom van Liander. Daarnaast 
kennen ze op sommige locaties, bijvoorbeeld IJburg, een eigen netwerk speciaal voor verlichting. Dat is eigendom van 
de gemeente. De gemeente sluit voor een periode een contract met een stroomleverancier, nu NUON. Al het onderhoud 
wordt op basis van Europese aanbesteding op de markt gezet. 140.000 lichtpunten is ons areaal.

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Er is een meerjarenvervangingsprogramma.  De komende jaren gaan ze bij de vervanging van een aantal armaturen 
gelijk over op led.

Masten worden centraal aangestuurd. Systemen om masten individueel aan te sturen zijn nog te kostbaar. Ze denken 
er wel over vanuit het oogpunt van energiebesparing en licht op maat.

Technische toepassingen
Op het Hoekenrodeplein is een pilot aan de gang waarbij in de masten meerdere toepassingen zitten, o.a. Wifi en 
camera’s. Ter verhoging van veiligheid en sfeer.

Hoekenrodeplein: Smart Light
De eerste proef met slimme straatverlichting vindt plaats rond de Amsterdam Arena. De proef richt zich op verschillende 
aspecten van slimme lichtmasten in publieke ruimtes. De verlichting kan op afstand of met sensoren worden aangepast 
aan verschillende omstandigheden om zo de veiligheid te vergroten en energie te besparen. De verlichting kan worden 
gedimd of aangepast aan het weer. Kleuren kunnen verkeers- en bezoekersstromen sturen. Daarnaast kunnen 
bewegingssensoren registreren of de verlichting feller moet. Bespaarde energie kan hierdoor gebruikt worden voor 
andere functies zoals het wifi-netwerk of het meten van de luchtkwaliteit.
De proef wordt gehouden in het kader van het project Smart Lights in Metropolitan Areas. Wethouder Gehrels 
ondertekende in oktober 2012 een convenant met haar collega’s uit Rotterdam en Eindhoven.
Na de testperiode rond de Arena zal de proef worden uitgebreid naar winkelcentrum De Amsterdamse Poort en een 
nabijgelegen woonwijk. (Amsterdam Smart City, 2015)

Op het gebied van openbare verlichting kunnen gemeenten en provincies nu zelf schakelen en dimmen. Zij zijn daarbij 
ook niet afhankelijk van één bepaalde leverancier. Alliander wil hiermee gemeenten en provincies actief ondersteunen in 
de overgang naar dit flexibele schakelsysteem voor openbare verlichting. In het voorjaar van 2013 zijn er proeven gestart 
in de gemeenten Amsterdam, Leiden en Zaltbommel om ervaringen op te doen met het flexibel schakelen van openbare 
verlichting. De proef in Amsterdam (in Osdorp, stadsdeel Nieuw-West) maakt deel uit van ‘Amsterdam Smart City’. Bij 
de proeven in Amsterdam en Leiden zijn ieder 50 ‘slimme’ lichtmasten geplaatst, om het schakelen en monitoren van 
openbare verlichting te testen. (Amsterdam Smart City, 2015)

Wet en regelgeving
Regelgeving: zie beleidsplan. Uiteraard moet de gemeente zich houden aan de wet- en regelgeving.
Beleidsplan: (2005-2015) (Gemeente Amsterdam, 2015)

Financiering
Onderhoud en vervanging wordt gefinancierd vanuit de gemeentelijke begroting. Nieuwbouw vanuit projecten. 
Financiering is op basis van total costs of ownership (TCO). TCO is een filosofie gebaseerd op het volLEDig inzichtelijk 
maken van alle kosten gerelateerd aan de aanschaf en gebruik gedurende 
de levenscyclus van ingekochte goederen en diensten. (Inkoop vandaag, 2015). Geen leningen, subsidies, beurs, etc.

%28https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DE4AuU9QjMtQ
%28https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DE4AuU9QjMtQ
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Levert een energiebesparing op van 50%. 

Ze maken nu gebruik van de frequenties van de energieleverancier, zij schakelen de verlichting aan en uit. Daarnaast zijn 
ze bezig met het dimmen van verlichting. 
Verlichting langs de verkeerswegen is voorzien van dim functie, deze verlichting wordt 6 uur per nacht gedimd 
afhankelijk van de categorie van de weg met 50 of 30 procent. Op woonerven gaan ze niet over op dim verlichting omdat 
ze met LED-verlichting al voldoen aan het Energieakkoord. 

De energieleverancier die nu Toon Frequent regelt stopt. Ze zijn nu aan het onderzoeken wel schakel systeem ze willen 
gebruiken voor de aansturing. In de toekomst willen ze zelf invloed gaan uitoefenen op wanneer de verlichting aan en uit 
gaat. Daarnaast of het ook aan te sturen is per gebied. 

Gemeente Arnhem heeft geen andere toepassingen dan lichtvoorziening in een lichtmast. Door bezuinigingen binnen de 
gemeente is er geen ruimte om dit soort zaken aan te pakken. Staat ook niet in de planning voor de nabije toekomst. In 
Arnhem staat er tevens alleen stroom op de palen wanneer de verlichting brand. 

Daarnaast is Arnhem zelf verantwoordelijk voor de lichtmasten en dus ook aansprakelijk, wanneer derden er bij komen 
kijken, is Arnhem ook aansprakelijk voor derden. 

Wet en regelgeving
Arnhem kijkt zorgvuldig naar armaturen en volgen de richtlijnen van de Nederlandse stichting van verlichtingskunde. De 
NSV heeft richtlijnen voor de kwaliteit van verlichting langs verkeerswegen en woonerven. 

Kwaliteitseis die Arnhem volgt: bewoners moeten geen last hebben van lichtvervuiling. 
Volgens Arnhem is er geen wet en regelgeving voor verlichting, wel voor elektrische installaties. 

Wanneer er juridisch niks is vastgelegd volgt de rechter de richtlijnen van de NSV. 

Financiering
Via een exploitatiebegroting.
In de exploitatiebegroting zitten:
de energiekosten
herstel van gebreken
onderhoud
kapitaal lasten
rente en afschrijvingen over vervangingsinvesteringen

Zij vervangen de masten en armaturen middels een lineaire hypotheek. Ze investeren en schrijven armaturen af in 
20 jaar en masten en kabels in 40 jaar. Bijvoorbeeld: ze investeren in 50000 armaturen, dan worden deze armaturen 
afgeschreven middels lineaire afschrijving in 20 jaar. Na 20 jaar valt dat bedrag weer vrij en kan weer geïnvesteerd 
worden. De rente en afschrijving valt onder de exploitatie begroting. De financiën komen over het algemeen vanuit de 
gemeente, soms zijn er subsidies vanuit de provincie. Maar dat gebeurt zelden. 

In het beleidsplan van Arnhem staat dat vervanging wordt bepaald aan de hand van condities en leeftijd armaturen/
masten. Daarna volgt een uitvoeringsplan waar een investeringsplan aan gekoppeld is. Dit wordt dan aan B&W 
voorgelegd voor besluitvorming. 

  
In Apeldoorn kennen we verlichte lichtmastreclames. Dit is een verwijzingbord naar een lokale ondernemer. Apeldoorn 
heeft de lichtmastreclame 2010 aanbesteed NPB heeft de aanbesteding gewonnen en is tot 2025 exploitant voor 
lichtmastreclames in Apeldoorn.
De verlichte lichtmastreclame schakelt met de openbare verlichting. In de nachtelijke uren schakelt alleen de lichtmast 
reclame uit (23:00 tot 7:00).
De exploitant betaalt aan de gemeente een jaarlijks vaste afdracht.
 
Tevens kennen we displayreclame (niet verlichte reclame aan de onderzijde van de lichtmast).
Apeldoorn heeft dit in 2012 aanbesteed. De Exploitant Hoffman Outdoor betaalt de gemeente voor het mogen 
exploiteren een jaarlijkse vaste afdracht.

 Wet en regelgeving  
In Nederland zijn er richtlijnen (geen wetgeving) voor verlichting. Wel of niet verlichten is een keuze die een gemeente 
maakt. Wanneer we in Apeldoorn overgaan tot verlichten dan verlichten we volgens de ROVL +/- 15 procent.
 
Financiering
In Apeldoorn vervangen we de verlichting met het reguliere OVL budget (circa 1500 armaturen per jaar). Het huidige 
openbaar verlichtingsbestand bestaat uit ;
- 45 procent dimbare verlichting (door middel van dimswitch of stand-alone dimmer) welke elektronisch zijn geschakeld 
(PLL- 36 t/m 80W, SON-T 100 t/m 150W, CPO 60W t/m 140W)
- 15 procent van de verlichting is in LED uitgevoerd
- 15 procent verlichting dimt niet maar is wel elektronisch geschakeld (PLL-24W)
 
De overige armaturen (25%) zijn zowel conventioneel als elektronisch geschakeld (PLL -36W en PLL-55W) en worden de 
komende jaren vervangen voor een energie zuinige dimbare variant.

Gemeente Arnhem
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Arnhem heeft een geheel eigen kabelnet voor de openbare verlichting (OVL). Alles onder de grond is van de gemeente 
zelf. Geen inmenging van een netbeheerder, Arnhem is zelf netbeheerder. 
Voedingspunten worden verzorgt door netbeheerder. 
Gemeente Arnhem heeft externe aannemers voor uitvoering OVL, opgedeeld in twee delen:
1 verlichtingswerken (raamwerk verlichting)
2 onderhoud (herstellen gebreken)
Infrastructuur boven de grond is ook in eigen beheer, doordat ook infrastructuur onder de grond in eigen beheer is 
komen er geen externe partijen bij kijken wanneer er iets moet worden veranderd. Hierdoor bespaart de gemeente 
kosten en onnodige rompslomp.
Energieleverancier wordt geregeld via ander ambtsgebied. 

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Gemeente Arnhem heeft:
29300 dragers (masten, draden, viaduct etc.)
31000 armaturen
33000 lampen

Vanaf 2010 is 75 procent van de verlichting langs verkeerswegen voorzien van LED-verlichting. Uitvoering loopt nu nog 
steeds. Rond 2016 wordt het afgerond. 

Op woonerven geen LED-verlichting, er is vorig jaaronderzoek gedaan naar LED-verlichting voor de gehele gemeente. Dit 
ligt nu ter goedkeuring bij Burgemeesters & Wethouders. Ze willen per 2020 overal LED-armaturen hebben. 
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een calamiteit kunnen de lampen op volle sterkte branden. 

De gemeente Assen gaat in alle wijken de fellere lampen (vanaf 36 Watt) dimmen naar 50% tussen 00.30 uur en 6.00 
uur. Deze maatregel is reeds ingevoerd in alle grotere straten in de wijk Assen-Oost. In de kleinere woonstraten worden 
de kegelarmaturen (schotels) vervangen door LED-lampen. Deze geven veel minder strooilicht. Assen streeft ook naar 
het uitdoen van (onnodige) lichtmasten. Nu zijn 25 lichtmasten uitgeschakeld langs de Europaweg-Oost en vervangen 
door kleine grondspots naast de wegmarkering. Daarnaast past Assen groene LED-verlichting toe in bosgebieden en 
ecologische zones (bijvoorbeeld op de Hoofdlaan in het Asserbos en bij het Havenkanaal) (Gemeente Assen, 2014)

Technische toepassingen
De gemeente Assen gaat op een bedrijventerrein slimme lichtmasten plaatsen met sensoren en ledverlichting. Zo wil 
men per jaar 24MWh besparen.(Stichting Stimular, 2013)

Wet en regelgeving
Naast het vervullen van bovengenoemde functie moet de openbare verlichting ook voldoen aan kaders die daarvoor 
gesteld zijn in diverse wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving is te onderscheiden in: landelijke inbreng

  o Nederlands Burgerlijk Recht: Dit heeft tot gevolg dat de gemeente Oost Gelre juridisch gezien eigenaar is van in 
gemeentelijke grond geplaatste masten. Als gevolg hiervan is de gemeente aansprakelijk te stellen voor letsel of schade 
die het gevolg is van gebreken aan de verlichtingsinstallatie en/of onvoldoende of misleidende verlichting.

o Elektriciteitswet: De wet omvat ondermeer beheer en instandhouding van het kabelnet; de netbeheerder is belast 
met het in goede staat houden van dit net. Afhankelijk van de wijze waarop openbare verlichting is aangesloten op 
het elektriciteitsnet, is de gemeente (eigen net) of een derde partij (openbaar net) netbeheerder. Oost Gelre maakt voor 
energievoorziening van de openbare verlichting gebruik van het gereguleerde net (elke lichtmast vormt een aansluiting 
op het elektriciteitsnet, dat door derden (Continuon) wordt beheerd).

 o Flora en fauna wet: De wet beschermt leefgebieden van diverse planten- en diersoorten. Dit kan onder meer 
consequenties hebben voor openbare verlichting in deze gebieden. 

o Wegcategorisering: Het wegennet in Nederland is ingedeeld in stroom-, erftoegangs- en gebiedsontsluitingswegen. De 
gemeente Oost Gelre heeft dit vertaald naar wegen binnen haar beheergrenzen.
 
 Europese inbreng  
o Aanbestedingsrecht: In het Europese aanbestedingsrecht is vastgelegd bij welke omvang een opdrachtgever verplicht 
is tot het doen van openbare aanbestedingen voor werken en voor diensten. 

o Afvalstoffenlijst: Op basis hiervan horen gasontladingslampen tot chemisch afval, wat betekent dat ze via erkende 
verwerkingsbedrijven afgevoerd moeten worden.

o Milieudoelstellingen: Voortvloeiend uit het Verdrag van Kyoto is afgesproken dat uitstoot van broeikasgassen zoals 
CO2 in 2012 teruggebracht is tot 6% en in 2020 tot 20% onder het niveau van 1990. Tevens is afgesproken dat in 2020 20% 
van de verbruikte energie afkomstig moet zijn uit duurzame bronnen. 
 
 (licht)technische eisen zoals ontwerprichtlijnen en constructie-eisen
 
door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden (zoals belangen van ander beleidsterreinen); 
met name beleidsterreinen verkeer en milieu vertonen raakvlakken met openbare 
verlichting.
 
De eerste onderdelen zijn meer in detail uitgewerkt in bijlage B: Wet- en regelgeving.

Gemeente Assen 
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Donderdag 2 oktober is er in de regio Assen een storing in de aansturing van de openbare verlichting ontstaan. 
Deze storing werd onder andere veroorzaakt door kapotte printplaten in de zendinstallatie die de straatverlichting 
automatisch moet in- en uitschakelen. Als tijdelijke oplossing hebben monteurs van Enexis schakelklokken geplaatst in 
de ongeveer 30 signaalontvangers in en om Assen.
(Enexis, 2015)

Assen maakt gebruik van Stela armaturen van leverancier Indal.

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
De gemeente plaatste 6000 duurzaam geproduceerde verlichtingsarmaturen, afkomstig van een bedrijf dicht bij huis. Dit 
voorkomt onnodige transportkosten en garandeerde de oorsprong van de producten. In de wijk Assen-Oost werden 350 
ledarmaturen geplaatst; de overige 600 armaturen in die wijk werden voorzien van dimmers. In de buitengebieden zijn al 
meer
dan 250 armaturen geplaatst met groene ledverlichting. Ook worden er – toepasselijk tijdens de Nacht van de Nacht in 
2011 – 150 lichtmasten verwijderd om lichthinder en lichtvervuiling tegen te gaan. En dit is pas het begin. Zo zal in de 
komende drie tot vier jaar in alle wijken ledverlichting worden geplaatst. 23 procent energie in de openbare verlichting. 
Het in de buitengebieden toegepaste groene licht vermindert het energieverbruik zelfs met 35 procent. Ook de bewoners 
ervaren het licht als zeer prettig. Naast energiebesparing en tevreden burgers,
leveren de aanpassingen Assen veel belangstelling op van omliggende gemeenten. Assen is een van de koplopers 
geworden als het gaat om duurzame verlichting. Vanuit die positie is de gemeente – samen met de provincie – in 
gesprek met de overige elf Drentse gemeenten om gezamenlijk beleid te gaan voeren. Assen dient daarbij als voorbeeld.

Toegepaste groene licht vermindert het energieverbruik zelfs met 35 procent. Ook de bewoners ervaren het licht als zeer 
prettig. Naast energiebesparing en tevreden burgers,
leveren de aanpassingen Assen veel belangstelling op van omliggende gemeenten. Assen is een van de koplopers 
geworden als het gaat om duurzame verlichting. Vanuit die positie is de gemeente – samen met de provincie – in 
gesprek met de overige elf Drentse gemeenten om gezamenlijk beleid te gaan voeren. Assen dient daarbij als voorbeeld.

In Assen-Oost bespaart de gemeente dankzij de maatregelen 23 procent energie in de openbare verlichting. Het in de 
buitengebieden toegepaste groene licht vermindert het energieverbruik zelfs met 35 procent. Ook de bewoners ervaren 
het licht als zeer pre ig. Naast energiebesparing en tevreden burgers, leveren de aanpassingen Assen veel belangstelling 
op van omliggende gemeenten. Assen is een van de koplopers geworden als het gaat om duurzame verlichting. Vanuit 
die positie is de gemeente – samen met de provincie – in gesprek met de overige elf Drentse gemeenten om gezamenlijk 
beleid te gaan voeren. Assen dient daarbij als voorbeeld.

De gemeente Assen gaat de komende vijf jaar 3,5 miljoen euro investeren in LED-buitenverlichting en 
energiebesparende maatregelen, zoals eerder dimmen. Daarmee moet de stad in twintig jaar tijd 4,1 miljoen kWh 
beparen. Dat staat gelijk aan 1.800 ton CO2-uitstoot. Oktober 2009 plaatste wethouder de heer Langius (Grondbedrijf 
en beheer openbare ruimte) het honderdste armatuur aan de Houtlaan in Assen. Vervolgens drukten de wethouder, 
gedeputeerde van de provincie Drenthe en bewoners op een knop waardoor alle honderd Stela’s aangingen en de straat 
verlicht werd. Assen maakt gebruik van Stela armaturen van leverancier Indal.  De gemeente maakt hierbij gebruik van 
het “StelaGarant20-garantieplan”, waarbij 20 jaar (o.b.v. maximaal 100.000 branduur) garantie wordt gegeven op de 
LED’s en driver. De gemeente plaatst LED-verlichting en wil de straatverlichting tussen 12.30 en 06.00 uur dimmen en 
lichtmasten verwijderen op plekken waar ze niet echt noodzakelijk zijn. Bij alle maatregelen blijven sociale veiligheid 
en verkeersveiligheid gegarandeerd. Ook als het donker is moeten mensen de straat goed kunnen overzien. Waar het 
kan, brengt de gemeente de verlichting terug. Waar het nodig is, blijft de verlichting op gelijke sterkte. Assen kiest voor 
groene LED in het buitengebied en witte LED-verlichting in stedelijk gebied.
De lichtmasten branden dankzij sensoren alleen wanneer het nodig is. Als er niemand in de buurt is, dimt het licht. 
Loopt, rijdt of fietst er iemand, dan gaat het licht branden. De lichtmasten communiceren via de centrale met elkaar. Bij 
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De gemeente Assen gaat de komende vijf jaar 3,5 miljoen euro investeren in LED-buitenverlichting en 
energiebesparende maatregelen, zoals eerder dimmen. Daarmee moet de stad in twintig jaar tijd 4,1 miljoen kWh 
beparen. Dat staat gelijk aan 1.800 ton CO2-uitstoot. Oktober 2009 plaatste wethouder de heer Langius (Grondbedrijf 
en beheer openbare ruimte) het honderdste armatuur aan de Houtlaan in Assen. Vervolgens drukten de wethouder, 
gedeputeerde van de provincie Drenthe en bewoners op een knop waardoor alle honderd Stela’s aangingen en de straat 
verlicht werd. Assen maakt gebruik van Stela armaturen van leverancier Indal.  De gemeente maakt hierbij gebruik van 
het “StelaGarant20-garantieplan”, waarbij 20 jaar (o.b.v. maximaal 100.000 branduur) garantie wordt gegeven op de 
LED’s en driver. De gemeente plaatst LED-verlichting en wil de straatverlichting tussen 12.30 en 06.00 uur dimmen en 
lichtmasten verwijderen op plekken waar ze niet echt noodzakelijk zijn. Bij alle maatregelen blijven sociale veiligheid 
en verkeersveiligheid gegarandeerd. Ook als het donker is moeten mensen de straat goed kunnen overzien. Waar het 
kan, brengt de gemeente de verlichting terug. Waar het nodig is, blijft de verlichting op gelijke sterkte. Assen kiest voor 
groene LED in het buitengebied en witte LED-verlichting in stedelijk gebied.
De lichtmasten branden dankzij sensoren alleen wanneer het nodig is. Als er niemand in de buurt is, dimt het licht. 
Loopt, rijdt of fietst er iemand, dan gaat het licht branden. De lichtmasten communiceren via de centrale met elkaar. Bij 
een calamiteit kunnen de lampen op volle sterkte branden. 

De gemeente Assen gaat in alle wijken de fellere lampen (vanaf 36 Watt) dimmen naar 50% tussen 00.30 uur en 6.00 
uur. Deze maatregel is reeds ingevoerd in alle grotere straten in de wijk Assen-Oost. In de kleinere woonstraten worden 
de kegelarmaturen (schotels) vervangen door LED-lampen. Deze geven veel minder strooilicht. Assen streeft ook naar 
het uitdoen van (onnodige) lichtmasten. Nu zijn 25 lichtmasten uitgeschakeld langs de Europaweg-Oost en vervangen 
door kleine grondspots naast de wegmarkering. Daarnaast past Assen groene LED-verlichting toe in bosgebieden en 
ecologische zones (bijvoorbeeld op de Hoofdlaan in het Asserbos en bij het Havenkanaal) (Gemeente Assen, 2014)

Technische toepassingen
De gemeente Assen gaat op een bedrijventerrein slimme lichtmasten plaatsen met sensoren en ledverlichting. Zo wil 
men per jaar 24MWh besparen.(Stichting Stimular, 2013)

Wet en regelgeving
Naast het vervullen van bovengenoemde functie moet de openbare verlichting ook voldoen aan kaders die daarvoor 
gesteld zijn in diverse wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving is te onderscheiden in: landelijke inbreng

  o Nederlands Burgerlijk Recht: Dit heeft tot gevolg dat de gemeente Oost Gelre juridisch gezien eigenaar is van in 
gemeentelijke grond geplaatste masten. Als gevolg hiervan is de gemeente aansprakelijk te stellen voor letsel of schade 
die het gevolg is van gebreken aan de verlichtingsinstallatie en/of onvoldoende of misleidende verlichting.

o Elektriciteitswet: De wet omvat ondermeer beheer en instandhouding van het kabelnet; de netbeheerder is belast 
met het in goede staat houden van dit net. Afhankelijk van de wijze waarop openbare verlichting is aangesloten op 
het elektriciteitsnet, is de gemeente (eigen net) of een derde partij (openbaar net) netbeheerder. Oost Gelre maakt voor 
energievoorziening van de openbare verlichting gebruik van het gereguleerde net (elke lichtmast vormt een aansluiting 
op het elektriciteitsnet, dat door derden (Continuon) wordt beheerd).

 o Flora en fauna wet: De wet beschermt leefgebieden van diverse planten- en diersoorten. Dit kan onder meer 
consequenties hebben voor openbare verlichting in deze gebieden. 

o Wegcategorisering: Het wegennet in Nederland is ingedeeld in stroom-, erftoegangs- en gebiedsontsluitingswegen. De 
gemeente Oost Gelre heeft dit vertaald naar wegen binnen haar beheergrenzen.
 
 Europese inbreng  
o Aanbestedingsrecht: In het Europese aanbestedingsrecht is vastgelegd bij welke omvang een opdrachtgever verplicht 
is tot het doen van openbare aanbestedingen voor werken en voor diensten. 

 
Voor wat betreft de door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden geldt: daar waar openbare verlichting raakvlakken 
heeft met andere beleidsterreinen binnen de gemeente Oost Gelre, maken de aldaar gestelde voorwaarden deel uit van 
dit beleidsplan. (Oost-Geldre, 2015)

Financiering
Economische samenwerking wordt in de eerste plaats gezocht met steden in de noordelijke ontwikkelingsas (NOA) en 
de EDR.

Bij het lenen van geld en het financieren van projecten blijft de gemeente een voorkeursbeleid voeren ten aanzien van 
groene en kritische banken.

De gemeente koopt duurzaam in en wordt Fair Trade gemeente.(Groen Links, 2014)

Gemeente Assen 
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Donderdag 2 oktober is er in de regio Assen een storing in de aansturing van de openbare verlichting ontstaan. 
Deze storing werd onder andere veroorzaakt door kapotte printplaten in de zendinstallatie die de straatverlichting 
automatisch moet in- en uitschakelen. Als tijdelijke oplossing hebben monteurs van Enexis schakelklokken geplaatst in 
de ongeveer 30 signaalontvangers in en om Assen.
(Enexis, 2015)

Assen maakt gebruik van Stela armaturen van leverancier Indal.

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
De gemeente plaatste 6000 duurzaam geproduceerde verlichtingsarmaturen, afkomstig van een bedrijf dicht bij huis. Dit 
voorkomt onnodige transportkosten en garandeerde de oorsprong van de producten. In de wijk Assen-Oost werden 350 
ledarmaturen geplaatst; de overige 600 armaturen in die wijk werden voorzien van dimmers. In de buitengebieden zijn al 
meer
dan 250 armaturen geplaatst met groene ledverlichting. Ook worden er – toepasselijk tijdens de Nacht van de Nacht in 
2011 – 150 lichtmasten verwijderd om lichthinder en lichtvervuiling tegen te gaan. En dit is pas het begin. Zo zal in de 
komende drie tot vier jaar in alle wijken ledverlichting worden geplaatst. 23 procent energie in de openbare verlichting. 
Het in de buitengebieden toegepaste groene licht vermindert het energieverbruik zelfs met 35 procent. Ook de bewoners 
ervaren het licht als zeer prettig. Naast energiebesparing en tevreden burgers,
leveren de aanpassingen Assen veel belangstelling op van omliggende gemeenten. Assen is een van de koplopers 
geworden als het gaat om duurzame verlichting. Vanuit die positie is de gemeente – samen met de provincie – in 
gesprek met de overige elf Drentse gemeenten om gezamenlijk beleid te gaan voeren. Assen dient daarbij als voorbeeld.

Toegepaste groene licht vermindert het energieverbruik zelfs met 35 procent. Ook de bewoners ervaren het licht als zeer 
prettig. Naast energiebesparing en tevreden burgers,
leveren de aanpassingen Assen veel belangstelling op van omliggende gemeenten. Assen is een van de koplopers 
geworden als het gaat om duurzame verlichting. Vanuit die positie is de gemeente – samen met de provincie – in 
gesprek met de overige elf Drentse gemeenten om gezamenlijk beleid te gaan voeren. Assen dient daarbij als voorbeeld.

In Assen-Oost bespaart de gemeente dankzij de maatregelen 23 procent energie in de openbare verlichting. Het in de 
buitengebieden toegepaste groene licht vermindert het energieverbruik zelfs met 35 procent. Ook de bewoners ervaren 
het licht als zeer pre ig. Naast energiebesparing en tevreden burgers, leveren de aanpassingen Assen veel belangstelling 
op van omliggende gemeenten. Assen is een van de koplopers geworden als het gaat om duurzame verlichting. Vanuit 
die positie is de gemeente – samen met de provincie – in gesprek met de overige elf Drentse gemeenten om gezamenlijk 
beleid te gaan voeren. Assen dient daarbij als voorbeeld.
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In 2013 wordt ook een extra impuls gegeven aan stedelijke distributie in het kader van de binnen begroting voor 
2013 gereserveerd 500.000 voor stedelijke distributie, led in openbare verlichting en zonnepanelen op gemeentelijke 
gebouwen.

In de begroting voor 2013 is (eenmalig) 500.000 euro opgenomen voor onder andere led in openbare verlichting 
en stedelijke distributie. De gelden voor led Ook PV-panelen op gemeentelijke gebouwen is genoemd als 
bestedingsdoel; onderzocht wordt of dit de optimale manier is om de CO2- uitstoot te reduceren. Het uitstralen van 
een voorbeeldfunctie is hierbij ook van belang. Openbare verlichting en gemeentelijke gebouwen vallen onder het 
deelthema ‘Duurzame overheid’, aan die onderwerpen wordt in 2013 een extra impuls gegeven. Geld dat wordt bespaard 
door energiemaatregelen (bijvoorbeeld led in openbare verlichting) wordt in een (revolterend) fonds gestort waaruit 
bijvoorbeeld het navolgend jaar weer de kosten van de nieuwe led-lampen worden betaald.

De grootste energieverbruikers binnen de gemeentelijke organisatie zijn de gebouwen en de openbare verlichting. 
Hier wordt de komende jaren (2013-2016) flink op in gezet. Er wordt gezocht naar organisatorische inpasbaarheid 
en financiële mogelijkheden van energiebesparende maatregelen. T.a.v. nieuwbouwlocaties kan worden opgemerkt 
dat hier het beleid wordt gevolgd dat voor openbare verlichting led-verlichting wordt aangelegd. (Gemeente Breda- 
uitvoeringsprogramma klimaat, 2013)

2008 - BREDA - De gemeente Breda is een proef begonnen met nieuwe straatverlichting. In de wijk Brabantpark 
wordt in een aantal straten de oude verlichting vervangen door led-lampen. Deze lampen geven meer licht en 
zijn ook nog energiezuinig. De proef duurt nog zeker een maand. Als de proef slaagt, zullen de led-Lampen vooral 
in nieuwbouwwijken worden geplaatst. De overige 34.000 stuks straatverlichting worden in de loop van de jaren 
vervangen. (Omroep Brabant, 2008) 

Energie akkoord 2020 -  20% led en 40% energie zuiniger, daarnaast is er een gemeentelijke klimaat nota van Breda. Deze 
twee worden vertaald in een plan voor de komende jaren voor Breda.  Op dit moment wordt er 700.500 euro per jaar 
uitgegeven aan stroom van straatverlichting.

Investeringen die binnen 10 jaar worden terug verdiend worden uitgevoerd door de gemeente, dit gaat over energie. 
Breda wil een voorbeeldfunctie zijn, de gemeente is twee keer zo streng voor zichzelf om dit te doen.  In het plan dat 
er nu ligt om te verduurzamen wordt er gekeken naar welke lichtmasten er op dit moment het meesten verbruiken. 
Dit gaat om de lampen tussen de 70-160W in oude lichtmasten. Om te zien welke er vervangen moeten worden om de 
nieuwe investering binnen 10 jaar terug te verdienen ligt er het plan om 8500 lampen te gaan vervangen. Het gaat gaat 
naast het verduurzamen door led ook om de vervangingen van de masten zelf. Door dit plan door te voeren zal er in 
2020 - 29% verled zijn wat ruim boven het aantal ligt van het energie akkoord. Het plan ligt bij de raad want het plan gaat 
ruim 5-6 miljoen euro kosten. Ze zijn bezig om een business case te maken om te laten zien hoe de haalbaarheid en de 
terugverdien tijd in elkaar zit. 

Er liggen ook plannen om zelf energie op te wekken door middel van windmolens, dit sluit aan bij de klimaat nota die 
aangeeft dat er energie bespaard zou moeten worden. 

Technische toepassingen
Qua technische toepassingen is Breda nu bezig bij de nieuwe vervangingen met led en met statische dim modules. Ook 
willen ze dat de modulen die er nu in zitten dat deze  in de toekomt kan worden vervangen voor dynamisch dimmen. 

Daarnaast wordt er bijvoorbeeld bij grote feesten gevraagd of er camera’s kunnen worden aangesloten op de 
lichtmasten zodat men de mensen kan monitoren. Dit is mogelijk maar het moet wel bij Enexis worden aangevraagd en 
hier gaan vaak een paar weken overheen. 

Ook wil Breda eerst weten en onderzoeken wat voor technische toepassingen toegevoegde waarde leveren. Er moet 

o Afvalstoffenlijst: Op basis hiervan horen gasontladingslampen tot chemisch afval, wat betekent dat ze via erkende 
verwerkingsbedrijven afgevoerd moeten worden.

o Milieudoelstellingen: Voortvloeiend uit het Verdrag van Kyoto is afgesproken dat uitstoot van broeikasgassen zoals 
CO2 in 2012 teruggebracht is tot 6% en in 2020 tot 20% onder het niveau van 1990. Tevens is afgesproken dat in 2020 20% 
van de verbruikte energie afkomstig moet zijn uit duurzame bronnen. 
 
 (licht)technische eisen zoals ontwerprichtlijnen en constructie-eisen
 
door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden (zoals belangen van ander beleidsterreinen); 
met name beleidsterreinen verkeer en milieu vertonen raakvlakken met openbare 
verlichting.
 
De eerste onderdelen zijn meer in detail uitgewerkt in bijlage B: Wet- en regelgeving.
 
Voor wat betreft de door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden geldt: daar waar openbare verlichting raakvlakken 
heeft met andere beleidsterreinen binnen de gemeente Oost Gelre, maken de aldaar gestelde voorwaarden deel uit van 
dit beleidsplan. (Oost-Geldre, 2015)

Financiering
Economische samenwerking wordt in de eerste plaats gezocht met steden in de noordelijke ontwikkelingsas (NOA) en 
de EDR.
Bij het lenen van geld en het financieren van projecten blijft de gemeente een voorkeursbeleid voeren ten aanzien van 
groene en kritische banken.
De gemeente koopt duurzaam in en wordt Fair Trade gemeente.(Groen Links, 2014)

Gemeente Breda
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Het lichtnetwerk onder de grond is volledig in eigendom van de netwerkbeheerder, Enexis. Het onderhoud van de 
lichtmasten wordt gedaan door een externe partij namelijk Imtech die doen het onderhoud, storingen en schade. De 
meldingen die van de burgers komen worden verzameld en gaan direct door naar Imtech, gemeente Breda monitort het. 
Mocht er iets onder de grond mis zijn dan wordt dit opgelost door Enexis. 

Via Enexis wordt er ook geregeld dat de kabels worden verlegd of nieuwe kabels worden aangelegd. Dit wordt betaald 
door de gemeenten of de gene die de grond beheerd. Als het gaat om herontwikkeling wordt dit ook betaald door de 
gemeenten maar dan wordt er wel direct gekeken of ze minder lichtmasten kunnen plaatsen en dat het energie zuiniger 
wordt. Daarnaast is Green choice de energiemaatschappij die stroom levert aan gemeente Breda

Breda houd zich vast aan de richtlijnen vanuit ROVL als het gaat om lichtmasten en verlichting.Tevens toetst een collega 
van Peter of het lichtplan dat is bedacht ook aan alle richtlijnen voldoen. Ook het energie akkoord wordt nagestreefd bij 
de gemeente.

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Als er lichtmasten worden vervangen door schade wordt er niet direct overgegaan op led omdat men graag hele straten 
wil verledden. In Breda staan er 38.000 lichtmasten daarvan zijn er nu 3000 voorzien van led, dit is ongeveer 6-7%.

Om in 2044 een CO2-neutrale stad te zijn, zet Breda naast energiebesparing fors in op opwekking van duurzame energie. 
Uit het onderzoek “Strategie duurzame energietransitie’ blijkt dat het doel voor 2044 kan worden bereikt als in Breda 
in 2044 50% minder energie wordt gebruikt (t.o.v.2009) en de resterende 50% duurzaam (CO2-vrij) wordt opgewekt. De 
projecten in voorliggend uitvoeringsprogramma geven vorm aan deze strategie.
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Als de lichtmasten worden vervangen omdat ze aan hun einde levensduur zitten worden deze kosten uit de financiële 
voorziening bekostigd. Dit houd in dat het een spaarpot is die elk jaar wordt aangevuld maar waar ook geld uit gaat om 
te vervangen. Per jaar ligt het er aan hoeveel er vervangen worden. 

Er zijn op dit moment 3 projecten waar subsidies voor worden aangevraagd. Dit gaat om demonstratie projecten waarbij 
de lichtmasten individueel kunnen worden aangestuurd om de sociale veiligheid te verhogen. En ook sensors waarbij de 
lichten aangaan wanneer er iemand is. Deze demonstratie projecten zijn om draagvlak te creëren en uit te testen dat 
deze projecten de sociale veiligheid en de verduurzaming helpen. 

• Openbare verlichting Een belangrijk deel van de lichtmasten en armaturen heeft het einde van de levensduur bereikt. 
Voor de vervanging waren tot 2014 onvoldoende middelen beschikbaar. Doordat oude lichtmasten mogelijk afbreken.

• Openbare verlichting De openbare verlichting wordt eveneens op een zogenaamd Bmin-niveau beheerd 
en onderhouden, hetgeen inhoudt dat ten aanzien van: Veiligheid de openbare verlichting is sociaal veilig en 
verkeersveilig; er is voldoende goed werkende openbare verlichting. In principe wordt bij vervanging vanuit de Bredase 
milieudoelstelling energiezuinige ledverlichting toegepast. Voor het realiseren van deze milieudoelstelling zijn vanuit 
beheer en onderhoud onvoldoende middelen beschikbaar. Hiervoor zal een extra impuls nodig zijn die op een andere 
wijze dan vanuit de beheer en onderhoudsmiddelen gefinancierd zal moeten worden. In het beheerplan openbare 
verlichting zal dit nader uitgewerkt worden.

beheer: Openbare verlichting € 1.7 miljoen. € 1.7 miljoen. € 2.1 miljoen. (Gemeente Breda-openbare ruimte, 2014)

3.4.1 Vergelijking van kosten Vergelijking van kosten per globale posten uitgesplitst in Breda over de afgelopen jaren 
Het aantal lichtmasten in Breda is sinds 2008 redelijk stabiel. Na een kleine afname van het areaal in 2011 is in 2012 
het aantal weer toegenomen naar 35.011 stuks. Van 2008 naar 2009 stijgen de uitgaven van 1,8 miljoen. euro naar 
2,5 miljoen. euro. In 2011 dalen de uitgaven naar 1,9 miljoen. euro. De begroting van 2012 geeft een kleine 2 miljoen. 
euro aan uitgaven weer. Over de totale periode 2008 – 2012 zijn de uitgaven aan verlichting (exclusief kapitaallasten) 
iets gestegen. De uitgaven voor de openbare verlichting liggen in 2009 en 2010 hoger dan in de andere jaren. Dit wordt 
veroorzaakt door een eenmalige investering om achterstanden weg te werken (Stand van beheer 2009, jaarverslag 
2009). Benchmark Breda (34.277 stuks in 2011) heeft de meeste lichtmasten ten opzichte van Den Bosch (26.554) en 
Helmond (23.560). Eindhoven heeft aanzienlijk meer lichtmasten (46.448). Breda (1,9 miljoen. euro in 2011) en Den Bosch 
(2,3 miljoen. euro) hebben globaal gezien over de jaren vergelijkbare totale uitgaven, ondanks dat het areaal van Breda 
groter is en er per jaar wel verschillen bestaan. Daarnaast is Den Bosch sinds 2008 aanzienlijk meer uit gaan geven 
aan het beheer en onderhoud van de lichtmasten. Eindhoven geeft per lichtmast aanzienlijk minder uit dan de andere 
gemeenten. Vergelijking met CROW De uitgaven per lichtmast in Breda liggen in alle jaren aanzienlijk lager dan het 
kengetal van CROW aangeeft. Dit betekent dat het niveau R- (zie eerdere uitleg) niet wordt behaald, waardoor er niet 
meer aan de normen van de basiskwaliteit wordt voldaan. 

Uitgaven (stuk) 2008 2009 2010 2011 Breda 51 71 73 56 CROW niveau R- 100

3.4.5 Conclusies verlichting De kosten en baten van het beheer en onderhoud zijn op zich door de jaren in balans, 
maar de beschikbare budgetten liggen onder het basisniveau van de CROW. De vervangingsinvesteringen verdienen 
tevens aandacht.Er is structureel onvoldoende budget beschikbaar om oude lichtmasten te vervangen. Dit is terug 
te zien in een niveau van meldingen dat in 2008 – 2011 fors hoger ligt dan in 2004. Eenmalige investeringen zijn 
onvoldoende om de achterstanden in te lopen. Wel zien we dat extra investeringen direct leiden tot minder meldingen. 
De bestuurlijke doelstellingen worden gehaald. Ecorys constateert dat het beleid daarmee feitelijk effectief is. De kosten 
per lichtmast liggen boven het niveau van Helmond en Eindhoven, maar onder dat van Den Bosch en eveneens het 
CROW. Ecorys concludeert dat, gezien de beperkte middelen, de uitgaven wel efficiënt worden ingezet, in de zin dat 
onderhoudsdoelstellingen met het beperkte budget worden behaald. 

gekeken worden waarom er bepaalde dingen zouden moeten worden toegepast. Daarvoor wil gemeente Breda 
verschillende kennis instituten vragen om met hun mee te denken en proeven uit te voeren.

Breda ziet wel wat in slimme straatverlichting - 22 September 2014
In een nieuw ‘masterplan openbare verlichting’ onderzoekt Breda de mogelijkheid om in de gemeente zogenoemde 
‘slimme straatverlichting’ aan te brengen. Dat antwoordt het college van B en W op vragen van GroenLinks.

Die partij had er op gewezen dat in sommige Nederlandse gemeenten straatlampen zijn die met een sensor reageren op 
het weggebruik. Zijn er geen voetgangers, fietsen of auto’s, dan gaan de lampen uit. Zijn die er wel, dan gaan ze aan.

Dergelijke lampen leiden tot lagere energie- en onderhoudskosten en beperken de ‘lichtvervuiling’.
Breda is zich daarvan bewust en ziet wel wat in de slimme straatlampen. Het past bij het streven van het Rijk en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten om in 2020 het energieverbruik met dertig procent te reduceren en bij het doel 
dat Breda zichzelf stelde om in datzelfde jaar CO2-neutraal te zijn. Breda is al op enkele plaatsen over gegaan op zuinige 
led-verlichting De slimme lampen zijn een mooie aanvulling. (Openbare Verlichting, 2014)

Wet en regelgeving
Breda wil in 2044 een CO2 neutrale stad worden en begint hier nu al mee door de lichtmasten zo optimaal en 
energiezuinig te vervangen. Dit gaat om de klimaat nota van de gemeente Breda. Ook ROVL richtlijnen worden 
nagestreefd. Als het gaat om technische onderdelen in een lichtmast zijn deze wettelijk vastgesteld, de rest zijn 
richtlijnen waar men zich aan houd.

Wanneer er camera’s worden gebruikt voor crowdcontrol en/of monitoring van een menigte wordt er geen rekening 
gehouden met privacy omdat het om veiligheid gaat. 

De Gemeente Breda heeft geen specifiek beleid ontwikkeld ten aanzien van lichthinder.Om ernstige lichtoverlast 
te voorkomen wordt gebruik gemaakt van de wettelijke instrumenten. Dit is voldoende om lichtoverlast binnen de 
gemeente te beperken.
Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de volgende instrumenten:

Wet milieubeheer:
Deze wet is alleen van toepassing op bedrijven en inrichtingen. Aan een vergunning of in een Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB) kunnen voorschriften / nadere eisen worden verbonden ter beperking van lichthinder.

Ruimtelijke ordening:
In een bestemmingsplan kan rekening gehouden worden met de milieugevolgen van bepaalde handelingen. Bij nieuwe 
Bredase bestemmingsplannen, of actualisatie van bestemmingsplannen wordt het thema licht in de milieuparagraaf 
meegenomen.

Richtlijnen:
De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde  heeft richtlijnen opgesteld voor openbare verlichting en voor 
verlichting van sportvelden. Ook zijn er richtlijnen verschenen voor terreinverlichting, voor aanstraling van gebouwen 
en objecten, en voor reclameverlichting. Sommige van deze richtlijnen zijn weer opgenomen in de Wet milieubeer. 
(Gemeente Breda-licht, 2015)
 
Financiering
De lichtmasten en het onderhoud worden betaald door de gemeente zelf. Dit komt uit de exploitatie begroting die 
elk jaar wordt vastgesteld. Het geld gaat voornamelijk naar preventief werk zoals het vervangen van lampen binnen 
6 jaar zodat er minder storingen etc. plaats zullen vinden. Ook het energieverbruik, schade en onderhoud vallen hier 
binnen. Bij schade aan de lichtmast door aanrijding wordt er door de verzekering van de schuldige betaald of door een 
waarborg fonds. Op een lichtmast zit geen verzekering maar wel wanneer er een lichtmast omvalt op iets of iemand is 
de gemeente Breda verzekerd. 
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ondersteunen naar de gemeente Delft. Ze gaan dus kijken naar een nieuw systeem om te schakelen, betekent wel dat 
je dat op 400 punten moet doen. Ze hebben inmiddels al wat proefjes genomen en er draait al een paar maanden op 
een van de wijken een alternatief dat lokaal schakelt. Straks kan het ook via lange golf afstand, via Duitsland worden 
geschakeld. Dan kunnen ze via internet alle schema’s hanteren.
 
Paul ziet niet zo veel voordelen van het individueel schakelen van lichtmasten. Hij weet niet waar dat voordelen heeft. 
Bij de TU zijn er wel balletjes opgegooid over intelligente verlichting die ook schakelt met detectie, als er meer verkeer 
is dan schakelen we bijvoorbeeld aan. Maar A, het is vrij duur als je dat in de hele stad moet doen, dan zou het een 
groeisysteem moeten zijn, maar of ze dat willen is de vraag want het geeft een erg onrustig straatbeeld. In Paul zijn 
ogen kan het een voordeel zijn wanneer er per groep wordt aangestuurd. Wanneer er ergens minder verkeer rijdt, dan 
een trapje terug (net zoals op de snelweg).
 
Technische toepassingen
Ze krijgen af en toe verzoeken om zaken te bevestigen aan masten. NU hebben ze er een lopen over een camera voor 
toezicht op een bedrijventerrein. Als gemeente hebben ze dan de insteek niet overal straatmeubilair te zetten als het 
niet hoeft, dus als het gecombineerd kan worden dan heel fijn. Ze hebben ook detectie apparatuur aan masten, die pilot 
hebben ze nu lopen. Dan krijgen ze als gemeente ook data binnen en dat is fijn voor de ondersteuning.
 
Wet en regelgeving
Even terugkijkend op camera aan lichtmast hierboven, dan is dat onafhankelijk. Wil je camera toezicht dan moet ergens 
anders worden gekeken of het mag ja of nee. Ze doen alleen beheer van openbare verlichting en stellen mast ter 
beschikking als drager. Ze houden dat strikt uit elkaar.
OVL is ondersteuning van de sociale/verkeersveiligheid je moet daar niet allerlei dingen aan gaan hangen die er niets 
mee te maken hebben. Ze moeten er niet aan denken dat door een of andere reclamebord al de verlichting uit valt, die 
dingen houden ze echt uit elkaar. Dit resulteert er bijvoorbeeld in dat op de Paphuiselaan er gemeentelijk ondersteuning 
is tijdens de feestdagen zodat er mooie lichtornamenten op lichtmasten worden geplaatst. Bijvoorbeeld kerstbomen 
bovenin de masten langs de straten dat wordt wel ondersteund, maar dat wordt apart gevoed, daar zit een aparte snoer 
aan. Dat is een zaak die daar buiten blijft, het is een separaat net, het moet eenduidig blijven omdat ze geen variabele 
afname hebben.
 
Bij vervanging komen verder geen juridische zaken kijken omdat dit vast zit aan verkeersgeleiding. Dus normaal 
gesproken heb je vergunning nodig maar als je als lokale overheid dingen moet doen die nodig zijn voor het verkeer, 
zoals verkeerslichten en OVL, dan hoef je daar weer niet aan te voldoen.
 
Financiering
Dat doen ze met een eigen exploitatie begroting. Ze hebben een budget, waar de laatste jaren aardig in gesneden is. 
Het meeste daarvan is voor onderhoud, preventief en curatief. Een deel van het budget is ook energie, het enige wat je 
daar mee kunt is zo energiezuinig mogelijk blijven. Daarnaast is er nog een aandeel voor vervanging, wanneer je moet 
vervangen komt dat potje naar voren. Vervanging gaat dan over masten, armaturen, kasten en bekabeling. Wat kabel 
betreft, elke 20 jaar word er een stuk grond geopend. Op dat moment bekijken wij de toestand van onze kabels en kijken 
we of die kabel 20 jaar mee zou kunnen gaan. Op basis daarvan beslissen ze of ze moeten vervangen.

Gemeenten Den Bosch 
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Enexis is de netbeheerder in Den Bosch (Den Bosch, 2015).

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Met het aanbrengen van LED-verlichting is Maaspoort Sports & Events in ‘s-Hertogenbosch de eerste en enige 
topsportaccommodatie in Nederland die over deze duurzame verlichting beschikt. De nieuwe verlichting zorgt niet alleen 
voor meer sfeer en beleving. Ze bespaart Maaspoort jaarlijks ook nog eens 14.000 euro op het energieverbruik. (Den 
Bosch - Meer sfeer én energiebesparing door LEDverlichting in Maaspoort, 2015)

3.4.6 Aanbevelingen verlichting Stel een meerjarenprognose inclusief vervanging investringen op, zodat de opgave van 
de huidige achterstanden en de toekomstige opgave structureel in beeld komt, zodat hier meer sturing op mogelijk is. 
Kijk goed naar de risico’s van het relatief lage budget per lichtmast.  (Gemeente Breda-rapport van bevindingen , 2013)

Gemeente Delft
Ik had actualisatie gemeente midden Delfland gevonden, dit is niet Delft. Beleid openbare verlichting komt uit 1997 
en zijn ze momenteel aan het herschrijven dus kun je nu weinig over vinden. Inhoudelijk blijven de zaken redelijk 
overeind, er zijn alleen nieuwe maatstaven, zoals de ROVL 2011 nu met alle LED verlichting ga je er ook iets anders 
tegen aankijken. Ook de uitgangspunten van het Energieakkoord moeten worden meegenomen in het plan wat ze 
nu aan het maken zijn. In 2000 hebben zij een stuk innovatieve verlichting weggezet en daar zelfs een landelijke prijs 
mee gewonnen; verlichting kerkpolder. Hier hebben ze wat technieken gecombineerd en dat is nog steeds inwerking. 
Een paar jaar geleden, hebben ze een systeem weggezet als pilot met Sepi units, units in elke lichtmast die samen 
communiceren. Via internet kunnen ze dan alles beheren, ze krijgen informatie en kunnen schakelen en dimmen op 
afstand. De vraag is alleen in hoeverre je dat voor een hele stad kunt doen. Twee a drie jaar geleden was het omslagpunt 
dat LED echt binnen kwam in de openbare verlichting, een lange periode heeft het slecht kunnen concurreren met 
conventionele verlichting. Alles wat je nu nog doet wordt in LED gezet. De 14500 lichtpunten worden door middel van 
afschrijving vervangen met LED.  
 
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
+/-14.500 lichtpunten in de gemeente. Bij de gemeente Delft is ondergronds en bovengronds net eigendom van de 
gemeente. Dus ze hebben een eigen kabelnet, ook wel een installatie, volgens de Energiewet. Ze hebben iets meer dan 
400 distributiepunten in de stad, gedeeltelijk zit dat in kasten en een gedeelte vanuit de historie in distributiestations 
van de netbeheerder. Vanuit daar wordt de energie verdeeld over kabels van de gemeente. Ze draaien niet bemeterd, 
die punten die net genoemd zijn bevatten geen meter maar zitten aangesloten op het laagspanningsnet. Verrekening 
vindt plaats per jaar, het aantal uren dat het gebrand heeft en het aantal kilowattuur. Dat geven ze jaarlijks door aan de 
netbeheerder, zijn vaste gegevens tenzij je dimt. Maar daar zijn tegenwoordig wel methodes voor. Alles onder een dak 
dus.
 
Onderhoud gaat via aanbesteding, staat er momenteel een op de rol. In juli krijgen ze een nieuwe aannemer. Huidige 
huisaannemer is CityTec.
 
Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Moeilijk verhaal. Ze hebben natuurlijk al LED, met een aantal nieuwe projecten die in LED zijn. Ze moeten nu alleen een 
keuze gaan maken voor standaard armaturen, je wil niet in elke straat andere armaturen, want als er dan iets gebeurd 
heb je een probleem. Stel je voor dat er bijvoorbeeld dezelfde niet meer leverbaar zijn, dan zou je de hele straat moeten 
vervangen. Ze hangen dus op standaardzaken, je ziet in de stad de korte ‘paaltopjes’ met de tegels erop, dat is een 
standaard. Ook bijvoorbeeld ontsluitingswegen hebben eigen standaarden. Ze zitten nu op een keuzepunt, er moet een 
nieuwe keuze worden gemaakt voor LED. Het vervelende is dat er nog zoveel ontwikkeling is, dus dan duikt er weer 
iets nieuws op waar ze rekening mee moeten houden. Maar ze gaan richting nieuwe standaard. Daarnaast zitten ze 
financieel ook heel krap in de gemeente Delft en er is gekort op de budgetten dus dat maakt dat de ze onder de maat 
zitten qua instandhouding. Hierdoor gaat alles wat minder hard, tenzij er nieuwe projecten zijn dan pakken ze die 
meteen aan met LED.
 
Overigens is er verschil in levensduur van een lichtmast (de mast) en armatuur. Wij vervangen wanneer de levensduur 
van een armatuur op is, dan vervangen ze in LED. Als er een mast wordt vervangen dan checken ze wel meteen de 
armatuur mee.

Normaal besturen ze op toon frequent van Stedin. Is een communicatiesysteem, is een bepaalde communicatiespanning 
die over het net wordt gestuurd. Gaat over een 500 hertz signaal, daar reageert bijvoorbeeld ook de boiler op voor 
hoger en lager tarief. Hier wordt openbare verlichting ook op aangestuurd alleen Stedin heeft laten weten hier mee op 
te houden. Door de uitrol van slimme meters gaan ze boilers etc. op een andere manier schakelen en dus niet meer 
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Financiering
Financiering van de het beleidsplan Openbare Verlichting wordt met ingang van 2012 gedurende 9 jaar opgenomen in 
het meerjareninvesteringsplan en de kapitaallasten worden gedekt uit bestaande middelen (Besluit gemeenteraad 11 
oktober 2011). (Den Bosch-beleid tot achter de horizon,2012)

Gemeente Den Haag
De twee hoofddoelen die nagestreefd worden met openbare verlichting zijn het bevorderen van sociale veiligheid en 
verkeersveiligheid door het beschikbaar hebben van voldoende verlichtingsniveau na zonsondergang.

Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Via het aanbesteden van de onderhoudswerkzaamheden en wordt dan door marktpartijen uitgevoerd. Onderhoud 
bestaat uit kort cyclisch onderhoud (activiteiten die dagelijks uitgevoerd worden om de installatie optimaal te 
laten functioneren en in bedrijf te houden). Hierbij gaat het voornamelijk om klachtenbehandeling, storingsherstel, 
schadeherstel, groepsvervanging van lampen, schouwen, reinigen, recht zetten van masten en armaturen, 
kwaliteitscontrole, op kleine schaal aanpassen van de installatie evenals incidentele vervangingen) en lang cyclisch 
onderhoud (vervangings-)investeringen; activiteiten die met een groot interval worden uitgevoerd en meestal 
plaatsvinden na het verstrijken van de vastgestelde levensduur. Betreft over het algemeen óf renovaties óf vervanging 
van masten en armaturen, kabels en schakelkasten. Incidentele vervanging valt niet onder lang cyclisch onderhoud.

Aantallen in de gemeente, verdeling in gemeente per gebied (stedelijk, buiten bebouwde kom, buitengebied).  
Bijna 70.000 (september 2013), masten (+-57.800) worden gevoed door 674 schakelkasten en ongeveer 1200 kilometer 
aan kabels die bij de gemeente in eigendom zijn. De rest van het kabelnetwerk (ongeveer 27%) is van Stedin. 
Het energieverbruik is per jaar ongeveer kWh 16,7 mln. De totale vervangingswaarde van het openbare 
verlichtingsareaal is € 124 miljoen. 

Het lichtnetwerk er onder de grond uitziet in uw gemeente?
netbeheerder Stedin. 
bekabeling Zie vraag van aantallen. 
aannemers Onderhoud via aanbesteding.  

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Het Energieakkoord wat er nu ligt, wordt dit ook strikt nageleefd?
Een eerste verkenning voor de toepassing van led verlichting bij OVL maakt inzichtelijk dat het MOP-budget niet 
toereikend is om aan de energiebesparingsdoelstelling 2020 te voldoen. Er is dan een globaal tekort van € 17 mln.

Het potentieel tot besparing op energieverbruik ligt in de ordegrootte van 6.250 MWh per jaar. Ten opzichte van het 
huidige verbruik is dit een energiebesparing van bijna 35% op het huidige energieverbruik (totaal 18.195 MWh/j in 
2014). Ten opzichte van het verbruik van 2012 is dit een energiebesparing van 30%, wat nog altijd 10% meer is dan de 
doelstelling van 2020.

Heeft uw gemeente al plannen om de oude lichtbronnen te vervangen?
Bij de vervanging van de oude en slechte masten en armaturen worden tegelijkertijd de prioriteiten op het gebied van 

Openbare verlichting - Uitvoering van het beleidsplan Openbare verlichting, o.a. energiebesparing door standaard 
toepassen van LED-verlichting, en waar mogelijk dimmen. (Den Bosch- Milieu-Uitvoerings Programma 2014, 2014)
We passen bij de hotspots inbraken en de donkere plekken in de stad de openbare verlichting aan, conform het 
Beleidsplan openbare verlichting.
Conform het Beleidsplan Openbare Verlichting (2011) worden de armaturen van de openbare verlichting vervangen door 
energiezuinige armaturen met een betere lichttechniek zoals wit licht. Dit witte licht vergroot de verkeersveiligheid en 
verbetert de gezichtsherkenning.
Openbare Verlichting Het beleidsplan openbare verlichting is in 2011 vastgesteld. Het beleid is gericht op 
energiebesparing, duurzaamheid en (sociale) veiligheid. Om tot energiebesparing te komen worden energiezuinige 
lampen toegepast die zacht wit licht genereren voor de sociale veiligheid en een lager energieverbruik hebben 
dan traditionele lampen. Daarnaast worden om het energieverbruik te verminderen lampen gedimd en wordt op 
enkele plaatsen dynamische verlichting toegepast. Onveilige straten worden conform het beleidsplan aangepast. In 
aandachtsgebieden wordt als eerste de verlichting vervangen ten behoeve van de verhoging van de veiligheid. (Den 
Bosch-begroting 2015, 2015)

• Streven naar een zo klimaatneutraal mogelijke openbare verlichting in 2020
• De energietechnisch verouderde armaturen vervangen voor armaturen met energiezuinige lampen (wit) (47% > 20jr) • 
De verlichting d.w.m. dimmen of warm wit LED-licht 
• De oude/slechte lichtmasten vervangen (12%>40 jr) 
• Voldoen aan verkeers- en veiligheidsrichtlijnen voor de o.r.
• Door vervanging van armaturen en oude lichtmasten, worden de donkere plekken met voorrang aangepakt en de 
kwaliteit wordt verbeterd 
• Door in de nachtelijke uren te dimmen, ontstaat er een betere gelijkmatige verlichting. (niet 1 op de 3 uit zoals nu) 
• Door het gebruik van wit licht i.p.v. geel zal de gezichtsherkenning verbeteren (veilig ). 
• Voldoen aan de verkeers- en veiligheidsrichtlijnen. 
• Energiebesparing in 2021 van 34% t.o.v. 2007 
• Beter inspelen op innovatieve ontwikkelingen, door termijn van 9 jaar. 
• Bespaard energiebudget wordt vrijgemaakt en inzetbaar voor vervangingen (Zuinig licht, 2015)

Voor besparing op openbare verlichting is het Beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2016 opgesteld. Op 11 
oktober 2011 heeft de gemeenteraad dit beleidsplan, in gewijzigde vorm, vastgesteld. Kern van het besluit is:  Een 
kwaliteitsverbetering te realiseren door over te gaan van het uitdoen van één op de drie lichtpunten naar het dimmen 
van openbare verlichting daar waar sociale- en verkeersveiligheid dat toelaat;  Tegelijkertijd energiebesparing te 
realiseren van tenminste 34% ten opzichte van 2007 als bijdrage aan een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 
2020, door o.a. parken en hondenuitlaatroutes in parken en plantsoenen niet te verlichten.

De wethouder heeft in de raadsvergadering van 11 oktober 2011 hierbij aangegeven dat “Het kan helaas niet zo zijn 
dat wij de openbare verlichting in 2020 volledig klimaatneutraal hebben. Dat heeft niet alleen met de verlichting zelf 
te maken, maar ook met de armaturen die moeten worden aangeschaft. Dit betekent dat je dan langs een andere weg 
moet proberen om de doelstelling klimaatneutraal te realiseren” 

• Energiezuinige openbare verlichting. Bij aanleg en aanpassingen aan openbare verlichting gebruiken we sinds 2014 
standaard LEDverlichting. (Den Bosch-Geïntegreerd milieubeheer, 2013)

Wet en regelgeving
Niet bekend. 
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Financiering
Gemeente Deventer

Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
10 tot 15 procent is buitengebied, er zijn ongeveer 21000 lichtmasten. 

In Deventer hebben ze een ondergronds netwerk dat in het beheer is van Enexis en ze hebben maar een paar 
deelnetwerken van zichzelf. Dat heeft te maken met het feit dat gebieden bij een bepaald winkelcentrum horen (wat 
overgangskasten zijn), dat wil Enexis niet beheren, maar dat is maar een heel klein deel. Meer dan 95 procent ligt bij 
Enexis. Met losse aansturing heb je meer mogelijkheden, dus ook dit is een reden. Alleen ze kunnen dat nu alleen op 
eigen net, niet afhankelijk van schakeltijden netbeheerder. Er is wel een feestnet aanwezig, dit is ook in eigen beheer. Is 
echt alleen maar feestverlichting (kroonluchters etc.) Staat los van het netwerk, maar beheer is wel van de gemeente. 
Ondergronds alles van Enexis, bovenste deel alles in eigen beheer.

Nu is de energieleverancier Nuon maar dat switcht wel zo nu en dan. Om de 4 jaar gaat men opnieuw de markt op. Dit 
is gemeente breed dus niet alleen maar openbare verlichting maar alles. Ligt er een beetje aan wie op dat moment de 
beste prijs heeft. Dus qua infrastructuur moet er nogal wat veranderen. 

Als je meerdere toepassingen in zo’n  paal zou willen hebben moet je de gehele infrastructuur omgooien, want nu loopt 
er maar 1 kabel door zo’n paal waar overdag geen spanning op staat. Maar als je meer wilt gaan doen met je openbare 
verlichting en de netwerkbeheerder moet daar een hoop voor veranderen, dan zal deze dat zeker doen, alleen in deze zijn 
de kosten wel voor de gemeente. Een bijdrage willen ze meestal nog wel leveren maar daar stopt het dan ook.

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente

Het Energieakkoord:
Het gaat over een totaal van alle gemeenten, gemeenten individueel worden niet afgerekend. Ze zijn er zeker mee bezig 
maar wel binnen de financiële mogelijkheden.

Alles wordt centraal aangestuurd, ze hebben wel mogelijkheden tot individuele aansturing van diverse palen alleen het 
heeft geen functie op dit moment. We kunnen bijvoorbeeld wel een kruispunt feller laten branden en de omringende 
wegen minder. Er kan wel een unit geplaatst worden voor individuele aansturing alleen nu haal je daar nog niks uit. Wel 

energiebesparing en wit licht gerealiseerd. In de gemeente Den Haag is al een groot gedeelte van de openbare verlichting 
voorzien van lampen die wit licht produceren. Het toepassen van wit licht maakt kleurherkenning mogelijk en verhoogt 
het gevoel van veiligheid bij de burger. Het verdient daarom de voorkeur boven oranje/geel licht. 

Door het voortschrijden van de techniek zijn er volop mogelijkheden. led-verlichting heeft zich ontwikkeld tot het 
symbool voor energiezuinige verlichting. Ook de lange levensduur leidt tot voordelen, doordat de lamp in het armatuur 
hierdoor minder vaak vervangen moet worden. Over een langere periode bezien, wordt de hogere aanschafprijs van 
led-armaturen terugverdiend door lagere energiekosten en lagere kosten voor storingenonderhoud. Daardoor wordt led-
verlichting ook in Den Haag op steeds grotere schaal de standaard.

•  Bij vervanging van armaturen wordt gekozen voor wit licht (in woongebieden bij voorkeur zacht wit licht (maximaal 
4000 Kelvin);
• Vanuit duurzaamheidsoverwegingen en in de gevallen dat de ‘Total Cost of Ownership’ lager zijn dan die van 
vergelijkbare conventionele armaturen, wordt bij de vervanging van armaturen gekozen voor led-armaturen;

In de komende 5 jaar zal de nadruk moeten liggen op de vervanging van armaturen met geel- (SON) of oranje licht (SOX). 
Vooral bij de vervanging van SON-armaturen valt bovendien veel energiewinst te boeken. Een Son 150 Watt armatuur 
kan vaak vervangen worden door een led-armatuur van 70 Watt. 

op dit moment bestaat slechts 2,5% van het OVL areaal uit led-armaturen (30 september 2014)

Met het dimmen van led-apparatuur kan nog meer bespaard kan worden. Dit komt neer op ongeveer 12% extra 
energiebesparing per armatuur, de extra investeringskosten voor statische dimapparatuur bedragen ongeveer 5% per 
armatuur. In het huidige budget van OVL zijn geen structurele middelen voorhanden om deze extra investeringen 
mogelijk te maken. 

Technische toepassingen
In de openbare verlichting is het technisch mogelijk om met bijvoorbeeld zonnecellen of windenergie duurzame energie 
op te wekken aan de bron, bij de lichtmast. Het gebruik van zonnecellen lijkt hierin op dit moment het meest toepasbaar. 
Er is door de afdeling OVL een opdracht verstrekt aan een extern bureau om de toepasbaarheid van zonnecellen bij 
lichtmasten in Den Haag te onderzoeken.

Naast energiezuinige armaturen met led verlichting en het dimmen van de openbare verlichting zijn er nog de volgende 
besparingsopties: 
• Energiebesparingsplan DSB 23 Status: Definitief 30 september 2014  Het schakelen van de openbare verlichting op 
basis van bewegingssensoren. 
• Het op afstand beheren van de openbare verlichting met behulp van Telemanagement.  
1.4.6. Integrale toepassing duurzaamheid Bij OVL is een trainee aangesteld die zich tussen september 2014 en oktober 
2015 bij OVL met de integrale toepassing van duurzaamheid bezig gaat houden en in dat kader ook bezig gaat met 
energiebesparingsmaatregelen

Wet en regelgeving
De beleidslijn voor de openbare verlichting volgt de Kadernota Openbare Ruimte en de randvoorwaarden die gesteld 
worden vanuit duurzaamheidscriteria.
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kan zo’n mast je vertellen wanneer er een storing is, het gehele areaal kan hier op ingericht worden.

Ze zijn wel echt met dim technieken bezig, zeker de nieuwe projecten, industrie, maar ook andere locaties. Statische 
regelingen, dat betekend vooraf geprogrammeerd, dynamisch is een veel intelligenter systeem. We hebben wel pilots 
weggezet, maar dat had meer te maken met de keuze van armaturen en LED armaturen, we hebben de burger daarin 
laten kiezen wat zij het fijnste licht vonden.  Want ze staan straks wel bij hen voor de deur. Ook word er al wel gewerkt 
met sensoren. De sensor gaat pas werken wanneer de OV wordt ingeschakeld.

Technische toepassingen
Er is heel veel mogelijk maar de vraag is: wat en welke rol ga je hier in innemen? Anderzijds is het geld wat door de 
burger is betaald en de budgetten bij de gemeente staan ook onder druk. Het is altijd de vraag hoe ver ga je. Deventer 
gelooft wel dat dit de toekomst is, maar dat de waarheid ook wel in het midden ligt. Hoe ver gaat het komen en worden, 
er zijn voorbeelden van iedere mast gaat de luchtkwaliteit meten, je weet precies wie waar is. Wat gaat het uiteindelijk 
dan ook echt redden, wat wordt het? Het moet wel iets zijn waarin partijen en andere bedrijven heel sterk in meeliften, 
om dat uiteindelijk weg te zetten. Als gemeente kan je dit nooit alleen dragen. Palen worden ook 3 keer zo duur omdat 
er allerlei extra’s op zet, dit zijn allemaal facetten die je wel mee moet nemen. En de energiebesparing heeft nu prioriteit. 
Waar let je wel op en waar niet op dit moment.

Wet en regelgeving
Niet bekend. 

Financiering
Alles moet gefinancierd worden uit eigen budget, de politiek kan wel roepen heel Deventer moet op LED maar we 
zijn zelf ook gaan rekenen, jaarlijks moet er dan 1,7 miljoen bij. Op dat moment gaan mensen toch anders tegen de 
zaak aankijken. En ga je alles vroegtijdig afschrijven? Haal je dan het rendement eruit. Zoals het nu zou gaan zijn we 
binnen een jaar of 20 over op LED. Indien alles goedkoper wordt gaat het natuurlijk sneller, rekening gehouden met 
de afschrijvingsduur. Grote projecten worden natuurlijk wel meteen verLED.  De week van de openbare ruimte was 
net geweest, ze hebben de cijfers in kaart gebracht, echter is deze data niet beschikbaar gesteld door IGOV. Grotere 
gemeenten worden vaak gefinancierd door verschillende leveranciers.  

Subsidies zijn er wel en daar maken we wel degelijk gebruik van, wel moet je in dat netwerkje een beetje meedraaien, 
of mee willen doen anders kun je een hoop missen qua subsidies. Geen leningen alles uit eigen budget, vanuit een 
meerjarenplan budgetplan. Er wordt hier multidisciplinair mee omgegaan. Er is maar een klein bedrag beschikbaar voor 
achterstallig onderhoud. Het nadeel van subsidies is dat het altijd zo snel moet worden uitgegeven. Of grote stappen 
nemen en grote keuzes in hele korte tijd.

Als je gaat kijken naar investeerders komen er ook vragen om de hoek kijken van wie wordt er dan eigenaar etc. Wat wel 
gebeurd is dat er gewerkt wordt vanuit projectontwikkelaars die het hele gebied inrichten, dus ook de openbare ruimte, 
wel met de samenwerking vanuit de gemeente. De gemeente neemt dan uiteindelijk het beheer weer terug.
     
Zestien gemeenten in de regio Zwolle en de gemeente Deventer gaan samenwerken om overbodige verlichting in 
openbare ruimtes aan te pakken. De provincie Overijssel geeft een subsidie voor de projecten.
    
Gedeputeerde Bakker heeft tijdens de Nacht van de Nacht een subsidie van 175.000 euro uitgereikt, dat komt bovenop 
de al eerder gegeven subsidie van 75.000 euro. Bakker steunt dit initiatief van harte: “Vaak zijn we ons niet bewust 
dat openbare verlichting onnodig brandt op plekken waar niemand er van profiteert.” Volgens wethouder Jannes 
Janssen van de gemeente Hardenberg heeft elke gemeente eigen prioriteiten op het gebied van verlichting. “Maar in 
elke gemeente is gekeken of de verlichting echt nodig is, en of het energiezuiniger gedaan kan worden”, aldus Janssen. 
Naast de bijdrage van de provincie, moeten gemeenten zelf ook investeren. Eind volgend jaar moeten alle projecten zijn 
uitgevoerd. (RTV Oost, 2014)

Gemeente Dordrecht
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
• Netbeheerder: Stedin
• Onderhoud: Via aanbesteding, welke partij is mij onbekend
• Aantal lichtmasten in uw gemeente, verdeling in gemeente per gebied (stedelijk, buiten bebouwde kom, buitengebied): 
+/- 41.000  (armaturen 42.500)
Rest is niet bekend

 
 Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
De gemeente Dordrecht maakt gebruik van LED, zoals aan de Chico Mendesring, Krispijntunnen en Wielwijkpark wat een 
enorme besparing gaat opleveren. (Gemeente Dordrecht, 2015). Hoeveel % van de verlichting in de gemeente Dordrecht 
momenteel verLED is, heb ik geen inzicht in.

In het beleidsplan van de gemeente Dordrecht van 2014-2023 kwam ik het volgende tegen: ‘Het dynamisch dimmen van 
de verlichting is zeer kostbaar, nauwelijks energiezuiniger ten opzichte van het statisch dimmen en wordt daarom (nog) 
niet toegepast.’ (Gemeente Dordrecht, 2015)
 
Wet en regelgeving
Burgerlijk wetboek en de richtlijnen die gelden voor openbare verlichting. (Gemeente Dordrecht, 2015)
  
Financiering
Dordrecht is met ingang van 2014 toe aan een nieuwe nota en de financiering van de openbare verlichting. Omdat 
de financiële uitgangspunten per gemeente verschillend zijn, kunnen de financiële uitgangspunten niet worden 
opgenomen in het gezamenlijke beleidsdeel. De algemene financiële uitgangspunten zijn derhalve opgenomen in 
de locale beheer- en realisatiedelen van de verschillende gemeenten. Op basis van het beheersysteem wordt een 
planning en een begroting gemaakt voor de investerings- en vervangingskosten. Het betreft een rekenkundige methode 
waarbij parameters als theoretische levensduur, visuele inspecties, dynamische metingen en gekozen beleidsvariant 
zijn opgenomen. Per jaar worden vervangingsplannen gemaakt en wordt een financiële afweging gemaakt voor 
aanpassingen om ook gelijk te gaan voldoen aan de lichttechnische richtlijnen. (Gemeente Dordrecht, 2015)

Gemeente Ede
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
De gemeente Ede heeft na een aanbesteding waarbij vijf partijen zich inschreven het onderhoud van de openbare 
verlichting gegund aan Ziut. Bij vervanging en nieuwbouw van verlichting is in Ede led de standaard. Het uit te voeren 
werk omvat de volgende kernen inclusief het buitengebied: Ede, Bennekom, Lunteren, Ederveen, De Klomp, Harskamp, 
Wekerom en Otterlo.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit (per deelopdracht):
a.het aanvragen en coördineren van de werkzaamheden bij het netwerkbedrijf;
b.het verwijderen en afvoeren van bestaande verlichtingsobjecten;
c.het leveren, vervangen en/of aanbrengen en bedrijfsvaardig opleveren van verlichtingsobjecten;
d.het digitaal aanleveren van revisiewerk en documentatie. (Ede, 2012)

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Niet bekend.

Wet en regelgeving
Niet bekend.
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onderzoeken op dit moment of mensen zich ook veiliger voelen als de lampen harder of juist zachter gaan branden. In 
welke Eindhovense wijk de intelligente verlichting komt te hangen, is nog niet bekend. (0mroep Brabant- intelligente 
straatverlichting in Eindhoven, 2010)

Op een lichtmast zou je alles kunnen zetten maar het ligt er aan of het haalbaar is. We willen ook geen verrommeling 
dus kunnen palen worden samengevoegd. Eindhoven zit nu op een pilot voor de slimme verlichting, is ook een TU 
onderzoek gaande, op Stratumseind voor evenementen en veiligheid. De roadmap  die we hebben vragen we om nieuwe 
en innovatieve ideeën. (Ili Lighthouse, 2012)

Hoe kan intelligente LED-verlichting bijdragen aan deëscalatie van wanorde of zelfs preventie daarvan?
De gemeenteraad van Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven, Philips en andere partners hebben de handen 
ineen geslagen om de sfeer, veiligheid en economische levensvatbaarheid van het nachtelijk uitgaanscentrum 
Stratumseind te verbeteren. (Openbare verlichting-openbare verlichting in de binnenstad, 2014)

geluid en fijnstof worden gemeten, maar je doet een gebiedsanalyse en kijkt wat bruikbaar is om dit in te bouwen 
dus het hoeft niet perse een lichtmast te zijn. Het moet wel passen en kunnen qua techniek, hoogte, grote etc. Het is 
niet een doel op zich om alles samen te voegen. Om het gebied te nemen als uitgangspunt voorkom je dat je met een 
kokervisie gaat kijken en je wilt juist innovatief zijn, je moet kijken wat heb je nodig en wat heb je voor handen, je gaat 
kijken of je het kan combineren. 

Op StijpS hebben we slimme verlichting en deze kunnen elke kleur aannemen. En een glasvezel netwerk waar we van 
alles mee kunnen en individueel aansturen etc. Er ligt een slim grid met het glasvezel. Strijp is echt een proeftuin. 
(Eindhoven-slim licht, 2015) (Eindhoven-Lichtproject StrijpS, 2015) 

  Wet en regelgeving
Wet voor verlichting is er niet, de wet zegt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de openbare orde en daar 
kunnen lichtmasten onder vallen. Er zijn normen en aanbevelingen, zoals het NL stichting voor verlichtingskunde die 
geven aanbevelingen uit na onderzoek. In de lokale wetgeving kom je ook niet veel tegen. In het beleidsplan wordt er 
vastgesteld waar er verlicht wordt, en hoeveel geld er beschikbaar is. Het beleid wordt vastgesteld en is bindend maar 
het is geen wet. Wet is wel dat de veiligheid geboren blijft dus op elektra gericht. Er zijn wel afspraken wat dan de norm 
wordt. 

Op data zijn er afspraken maar niet in het beleid zelf, afdoende ontwikkelt zich dit. We zijn nu bezig met proeven en 
hebben daar afspraken over. We zijn wel in gesprek met bepaalde wetten zoals persoonsgebonden data ect. 

Er is veel contact met de brainstorm regio en AMS economie board die contact hebben met elkaar, we wisselen veel uit. 
Uiteindelijk gaat het er om dat heel Nederland er beter van wordt.
 
 Financiering
 De financiering nu wordt gedaan door de gemeente zelf, maar ze houden wel oren open voor subsidies. De gemeenten 
heeft aanleg- en onderhoudsgeld. In het aanleg geld wordt er gekeken naar subsidies. Er zijn subsidies geweest voor 
innovatieve verlichting, R&D, nieuwe methode van inkoop. Op StrijpS wordt het gefinancierd door Volker Wessels als 
bouw concern en Eindhoven door te kijken naar wie de grond beheerd en samen te werken. Er wordt ook gekeken 
wie er subsidies aanvraagt. Op Stratumseind worden er vanuit verschillende bedrijven investeringen gedaan voor het 
onderzoek en gezamenlijk wordt er subsidie aangevraagd en deze is ook verkregen voor het onderzoek.  Op StrijpS is er 
subsidie verkregen vanuit de EU voor de slimme verlichting. 
 
De totale vervangingswaarde van de openbare verlichting bedraagt € 29 miljoen. Rekening houdend met een gemiddelde 
levenduur van masten van 40 jaar en armaturen van 20 jaar, bedraagt de jaarlijkse vervangingswaarde € 1.075.119,-. De 
beschikbare middelen voor vervangingen en renovaties bedragen € 450.000,-. Hiermee kan 41,8% van het totaal aantal 
lichtmasten aangepakt worden. In 2014 wordt de verlichting van de gemeente in het kader van de Roadmap Stedelijke 

Financiering
Niet bekend.

Gemeente Eindhoven
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Onder de grond wordt beheerd door netbeheerder, Endinet groot deel, om het vliegveld en oude Philips locatie is van 
Enexis, dit is 5%. Een stuk van de stad heeft een eigen beheer, StrijpS.
ongeveer 5% in NL heeft de kabel in hun eigen beheer. 

Om kabels om te gooien hebben we niet direct zeggenschap over. Bij herontwikkeling ligt het aan het plan en van 
wie het is. Het is altijd een onderhandelingspunt van wat de kabel nog waard is. De kabels onder de grond hebben 
laagspanning en aders. Mocht je op andere tijden stroom willen van de lichtmast dan moet je met de netbeheerder in 
gesprek en ook met andere partijen mocht dit nodig zijn zoals licht reclames etc. 
 
Gemeente Eindhoven heeft 48000 lichtmasten, deze zijn eigendom van de gemeenten. reclame borden, veekeerlichten 
en anwb borden zijn van de gemeenten of ze hebben een vergunning af gegeven. 

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
LED = vorig jaar zo’, 1000 maar nu zijn het er wel al meer de gegevens moeten nog terug komen. De gemeenten doet ook 
mee aan het Energieakkoord en gaat in 2020 zeker 40% verLEDden.

In de toekomst kijken we niet direct naar LED, in 2009 zijn we er al mee begonnen en onderzoeken gedaan. Op dat 
moment was en toen soms niet rendabel om het toe te passen, maar kozen ze voor een efficiëntere lichtbron die 
ook een lange levensduur had. In de afgelopen 1,5 is er een omslag punt gekomen en zie je dat de LED zo ver door 
ontwikkeld is dat de het bij meer straten rendabel er uit komt en dan gaan we het natuurlijk toepassen. in Eindhoven 
kijken we niet alleen naar energie besparing maar kijken we ook naar hoe we de kwaliteit van leven kunnen verhogen 
van de mens en daar is energie besparing een onderdeel van. We kijken dan ook naar wanneer we het licht moeten laten 
branden. En dan maakt het niet uit of het alleen LED is maar dan kijk je veel breder en dan draag je nog steeds bij aan 
het Energieakkoord. Energieakkoord zegt ook dat het intelligent verlichten moet zijn, kom met slimme oplossingen dat 
de straat goed verlicht is en dat de mensen zich goed voelen en moet een verdienmodel zijn en energie besparing kan 
daar een onderdeel van zijn. Energiebesparing is een mededoelstelling van de hoofd doelstelling dat is: het verhogen van 
de kwaliteit van leven van de mens.

Dim functies van de lichtmasten zijn vanaf halverwege jaren 80 met Philips en Stork ontwikkeld. Dus van 22.00 tot 
zonsopgang wordt het gedimd, brand om halve kracht. Men is er tevreden mee en is er aangewend. En hebben hier door 
een besparing gegenereerd. In Nederland wordt er veel gedimd maar in het buitenland niet. Wat er de laatste jaren bij 
is gekomen is, is dat het dimmen in 5 fases werd gezet maar dat doen we niet, we gaan van 100 naar 50%. Laatste 2 
jaar zijn er systemen waar je op afstand kan besturen en ook individueel besturen en dat heeft de gemeente ook, het 
is pas een klein deel, een paar 100. Door individuele aansturing kan goed op de burger inspelen dus hun Quality of Life 
verhogen. Er moet een balans zijn van de burger aan de ene kant en aan de andere kant het milieu.

Technische toepassing in een lichtmast zijn er al, er is veel mogelijk, is al veel onderzoek naar gedaan. Op Stratumseind 
hebben we al camera’s etc, maar het gaat om de data en wat ga je er mee doen. je kan er dus bv het licht mee besturen, 
massa’s besturen, wegwijziging etc. Het is van data verzamelen naar het activeren om deze te gebruiken. 

Intelligente straatverlichting in Eindhoven
EINDHOVEN - Binnen een jaar krijgt een complete Eindhovense wijk intelligente straatverlichting. Dat zijn lichtmasten 
die harder gaan branden als er iemand onderdoor loopt.
 
Op deze manier kan veel energie worden bespaard op straatverlichting. Wetenschappers van de Technische Universiteit 
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stukjes zelf, alleen dan praat je over hele kleine stukjes kabel die van de gemeente zelf kunnen zijn. 

Stel, je wilt een combomast hebben die gecombineerd wordt met ANWB lichtmasten of verkeerslichten, qua regelgeving 
mag je dan maar 1 type kabel in een lichtmast hebben waarbij 1 stroomstelsel wordt gebruikt. Dus je zet of alles op een 
verlichtingsnet of je zet alles op het laagspanningsnet. In een laagspanningsnet kun je wel een apparaatje plaatsen dat 
ook de openbare verlichting schakelt. Maar je mag geen ov net en laagspanningsnet in 1 paal plaatsten. Dit betekent 
hetzelfde voor een laadpaal. Kortom wanneer je een paal voor meerdere toepassingen wil inzetten zal je altijd moeten 
werken vanuit een laagspanningsnetwerk. En vanuit daar kies je je overige punten.  

Wanneer je iets wilt veranderen zal je ten alle tijden gebonden zijn aan je netwerkbeheerder. Je zal voor jezelf moeten 
weten of je op het ov net of het laagspanningsnet aangesloten wilt worden, wetende dat het ov net een geschakeld 
laagspanningsnet is, geschakeld voor de openbare verlichting, dus overdag staat daar geen spanning op, alleen maar in 
de donkere uren, en het laagspanningsnet heeft altijd spanning 24 uur per dag. Als je de grond zou openbreken zie je dat 
er 2 kabels naast elkaar lopen, 1 voor het laagspanningsnet en 1 voor de openbare verlichting. De continue spanning is 
voor woningen en winkels.

Circa 29.500 lichtmasten met 32.000 lampen. Hiervan staan circa 1300 in het buitengebied.

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Gemeente Enschede heeft een aantal honderden lichtmasten die al verLED zijn, het overgrote deel is PLL verlichting 
(energiezuinig). De investeringen om alles te vervangen naar LED zijn dusdanig hoog dat ze dit op het moment nog niet 
doen. Ze ontvangen een TS signaal dat aangeeft of lichtmasten aan/uit staan. Er zijn daarnaast een aantal straten waar 
grote dim installaties geïnstalleerd zijn, die werken vanuit de verkeerslichten, en die sturen de lichtmasten aan qua dim 
installaties. Het is zeker anders mogelijk, wanneer het geld beschikbaar gesteld zou worden.

Ja, de gemeente Enschede wil graag LEDverlichting toepassen vanwege de duurzaamheid, er is echter inferieur materiaal 
in omloop. Daarnaast is de gemeente Enschede bezig met zware bezuinigingen, ook in de openbare verlichting is het 
vervangingsbeleid daarop aangepast en wordt er aanzienlijk bezuinigd.
We voeren LEDverlichting in zodra er een technisch acceptabel en kosten neutrale situatie ontstaat (TCO mag niet meer 
worden), we hopen dit zo spoedig mogelijk te bereiken. Momenteel is er een plan in ontwikkeling om het laatste deel van 
de verkeersweg Enschede-Hengelo te completeren met een dynamisch dim systeem en LED armaturen.
 Ze worden nu centraal aangestuurd door Enexis vanuit Zwolle.
 
De hedendaagse maatschappij vraagt om een ander schakelregime van de openbare verlichting.
Het beleid speelt daar op in, zo hebben de Overijsselse gemeenten samen met Provincie en Enexis de centrale 
schakeltijden in 2013 laten aanpassen. Er wordt reeds van, centraal gestuurd door de netbeheerder overgeschakeld 
naar separate inschakeling van lichtmasten op wijk,- of straat niveau. Voor de gemeente Enschede is hier een pilot 
gaande met netbeheerder Enexis om dit zelf meer op transformator-niveau te kunnen gaan invullen. De technische 
ontwikkeling gaat snel, er zijn reeds systemen op de markt die voorzien in inschakeling van separate lichtmasten, dit zal 
onderzocht moeten worden of dit voor de gemeente Enschede wenselijk is .
Momenteel hebben we niet de intentie om eigen netten te gaan aanleggen en beheren.
De gemeente wil geen netbeheerder zijn  mede vanwege de reden dat we gaande zijn om over te gaan naar een 
regieorganisatie waarbij zoveel mogelijk werk buiten de deur wordt geplaatst.
 
De combimasten wel ja, in combinatie met de ANWB masten en verkeerslichten, maar meer niet
Puur een financieel aspect
 
 Technische toepassingen 
De ondergrondse kabels zijn van je netwerkbeheerder en daar mag je niet zomaar op, daar mag je ook geen signalen 
overheen sturen. Je hebt daarnaast je hardware en software nodig voor de aansturing zo ook een provider, dat kan 
een softwareprovider zijn maar ook een grote fabrikant. Denk daarbij aan TVI of Philips. En dan heb je natuurlijk de 

Verlichting innovatief aanbesteed. Dit moet leiden tot organisatie van de openbare verlichting met een gesloten 
verdienmodel. In 2015 gaat deze nieuwe werkwijze in.(Eindoven-programmabegroting,2014)

Gemeente Emmen
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Het onderhoud wordt gedaan door Imtech in samenwerking met Bema Lux. BemaLux werkt voor Imtecht en houdt 
zichtzelf alleen bezig met voorbereiding, beheer en metingen. Overige werkzaamheden worden door Imtech zelf gedaan.

Op dit moment is Nuon de energieleverancier van de gemeente Emmen. De netbeheerder is Enexis. 

Er staan 22.000 lichtmasten in de gemeente. De meeste lichtmasten staan in dorpen en een klein gedeelte buiten de 
bebouwde kom. Ongeveer 80% binnen en 20% buiten de bebouwde kom.
Buiten bebouwde kom staan de lichtmasten bij rotondes en plekken die gevaarlijk kunnen zijn.
 
Ongeveer 1 lichtmast op 5 inwoners, dit is zo berekend in de provincie. Dit is relatief laag ten op opzichte van het zuiden 
van het land, waar de provincies meer bevolkt zijn.  Het beleid in het verleden was zo min mogelijk lichtmasten bouwen. 
Met name buiten de bebouwde kom

Netbeheerder (Enexis) is beheerder over bekabeling. Bekabeling in de lichtmasten gaat via eigenaar van de lichtmast, in 
dit geval de gemeente. 

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
3,5 procent is LED, dit jaar staat het vervangen wel op de planning. Een groot deel wordt geschakeld via tijd. Het nieuwe 
deel wordt gedimd (led en dimmer) In het centrum wordt op afstand aangestuurd. Dit gaat via een aantal losse palen dit 
wordt gebruikt in het centrum. Dit is nieuw opgeleverd en wordt via pc bestuurd. (Emmen, 2015)

Er is een proef gedaan om via sensoren lichtmasten te besturen (als iemand voorbij fietst springt de verlichting aan) het 
is een dure investering en dit wordt niet makkelijk terug verdiend.
Verder geen planning om lichtmasten te veranderen.

Technische toepassingen
Niet bekend. 

Wet en regelgeving
Er zijn voorschriften en aanbevelingen maar er is geen wet. In theorie mag de gemeente lichtmasten neerzetten waar ze 
willen als ze maar voldoen aan de richtlijnen. Als er klachten zijn wordt er naar oplossingen gekeken.  

Financiering
Subsidie: vanuit provincie is er subsidie geweest, de gemeente heeft alleen gebruik gemaakt van deze subsidie.
Er is geen gebruik gemaakt van leningen.Alles gaat vanuit beschikbaar budget. Het budget wat de gemeente heeft is 
onvoldoende voor Energieakkoord. Hiervoor wordt een voorstel gedaan bij de raad.

Elke gemeente heeft een eigen raad. Die gaat over de financiën en het verdelen van het budget. Ook over het krijgen van 
extra budget. Elke gemeente kiest zelf hoe groot het budget is dit wordt besproken met de raad. Het budget komt vanuit 
de gemeentelijke begroting. 

Gemeente Enschede
 Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Het lichtnetwerk is van de netwerkbeheerder Enexis, een netwerk dat voor 90% separaat net is en een klein gedeelte is 
combinet, hier heeft de netwerkbeheerder bewust voor gekozen in verband met de kosten. Ze hebben een aantal kleine 
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Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Op dit moment is het lichttechnische rendement van een led nog niet beter dan die van de in de openbare verlichting 
veel toegepaste spaarlamp. De led-verlichting is daarom (nog) niet opgenomen op de Standaardlijst openbare 
verlichting. Uiteraard wordt de voortschrijding van de led techniek op de voet gevolgd. Het is te verwachten dat deze 
techniek in de nabije toekomst zowel praktisch als economisch verantwoord toegepast kan worden.  (Gemeente Gouda, 
2010)

Er zijn al wel pilots geweest:
In mei 2010 heeft CityTec, de beheerder van de Goudse verlichting een proef met led verlichting uitgevoerd. Het doel 
van deze proef was om ervaring op te doen met toepassing van led in Gouda. De proef is gehouden in de Cort van der 
Lindenstraat, De Visserstraat en Gerbrandyweg. In de Elkestraat is een ander type led-verlichting aangebracht, in totaal 
zijn er dus 3 typen ledverlichting getest. (Gemeente Gouda, 2010)

Percentage niet bekend. In tegenstelling tot het stuk uit het beleidsplan hierboven is dit op internet te vinden: 
07-03-2014  |  22:50   
GOUDA - In Gouda start de gemeente komende maandag met het vervangen van de openbare straatverlichting. Het is 
de bedoeling dat de komende jaren zoveel mogelijk lichtmasten in de stad worden voorzien van LED-lampen.
De Houtmansgracht, in het centrum van Gouda, heeft de primeur. Daar worden volgende week acht lichtmasten voorzien 
van de nieuwe duurzame verlichting. Daarna is de Groenhovenweg vlakbij de Goudse Poort aan de beurt.
De kostenbesparende LED-verlichting kan niet overal in de stad worden toegepast. Daarom zal de gemeente Gouda de 
komende jaren per straat bekijken welke lampen de lichtmasten krijgen. (Omroep west, 2014)

Dimmen, m.b.v. een schakeling achter een diminstallatie. Dit is toepasbaar bij hogere
vermogens en hoger verlichtingsniveau. Deze methode wordt in Gouda toegepast in het
Kernwinkelgebied.

Dimmen gaat ten koste van het verlichtingsniveau, waardoor niet meer voldaan wordt aan de NPR. Daarom wordt 
dimmen niet als standaard toepassing in Gouda toegepast. Huidige situatie is niet bekend. (Gemeente Gouda, 2010)

Technische toepassingen
Lichtmasten met zonnecollectoren en teruglevering aan het lichtnet. Deze techniek is erg kostbaar en wordt als 
experiment voor het op doen van ervaring toegepast; (bijvoorbeeld enkele straten in de wijk Achterwillens). De 
terugverdientijd weegt nog niet op tegen de investering. (Gemeente Gouda, 2010)

Wet en regelgeving
Niet bekend

Financiering
Op het moment van opstellen van het beleidsplan (najaar 2009) zijn er geen subsidiemogelijkheden beschikbaar voor 
investeringen in de openbare verlichting. (Gemeente Gouda, 2010)

Gemeente Groningen
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond 
De gemeente Groningen is in het bezit van een eigen verlichtingsnet voor openbare
verlichting, het OV-net. De totale lengte van het OV-net wordt geschat op meer dan 850
kilometer, met daarop aangesloten bijna 30.000 lichtpunten. Het OV-net is exclusief
voorbehouden aan gemeentelijke verlichting, met uitzondering van een aantal commerciële
partners, zoals reclameverlichting aan lichtmasten, abri’s bij bushaltes en MUPI’s
(stadsplattegronden met reclame). De gemeente bezit ook nog authentieke gasverlichting. Deze gasverlichting bestaat 
uit 18 originele lantaarns en zijn geplaatst achter de Martinikerk. De gasverlichting is destijds door het gasbedrijf aan de 
gemeente geschonken. De verlichting staat overdag op de waakvlam om tot volledige ontbranding te komen wanneer 

leverancier van de armaturen nog.

We hebben niet de intentie om eigen netten te gaan aanleggen en beheren. De gemeente wil geen netbeheerder 
zijn omdat we overgaan naar een regieorganisatie waarbij zoveel mogelijk werk buiten de deur wordt geplaatst. De 
aansturing van de armaturen openbare verlichting, aangesloten op het openbare verlichting net, gaat veelal buiten 
de kabels van de netbeheerder om. De netbeheerder staat niet zonder meer toe dat de gemeente signalen over hun 
kabelnet verstuurd, dit betreft dus data transport en is een ander aspect dan de voeding. Dit beperkt de gemeente in de 
verschillende soorten van aansturing middels de bestaande ondergrondse infrastructuur.
Een gemeente heeft de keuze om zelf een openbare verlichtingsnet aan te leggen via een laagspanning-verdeelkast 
of de aansturing van de armaturen vanuit een voorziening te laten regelen op het openbare verlichtingsnet van de 
netbeheerder. Dit laatste is reeds in 2008 in Enschede uitgevoerd met een  RF-systeem van de firma Maiken, Hierbij  
wordt gebruik gemaakt van de bestaande systemen van een verkeersregelinstallatie die een centrale dim installatie in 
de VRI kast aanstuurt. De dim installatie stuurt via radiogolven de ontvangers met RF-dim apparatuur in de armaturen 
aan.  Er zijn meerdere partijen in de markt die voorzien in separate schakelingen van openbare verlichting, o.a.Maiken 
met het RF-systeem, Philips met City Touch, Schreder, Luminext. Reden dat deze niet worden toegepast is wederom de 
kosten, de systemen zijn erg kostbaar in verhouding tot de terugverdientijd.
 
Nee we zijn daar niet mee bezig geweest het verzamelen van gegevens, maar kan me daar wel iets bij voorstellen.

Wet en regelgeving
Op het moment dat ik een paal wil verplaatsten van a naar b heb ik te maken met mijn netbeheerder en met mijn 
aannemer. De aannemer werkt voor de gemeente Enschede en voert de werkzaamheden voor de gemeente uit. De 
aannemer moet goedgekeurd worden door Enexis, dat deze voor hem mag werken. Er komt maar 1 aannemer bij kijken, 
het kabelnetwerk is eigendom van Enexis, en de lichtmasten zijn van de gemeente Enschede en daar doet de aannemer 
zijn best voor.
Financiering
 
Er zijn verschillende constructies, tegenwoordig zijn er mogelijkheden om het er met de leverancier over te hebben, 
die dan uiteindelijk een voor financiering doet. Denk dan met name aan de grote jongens als Philips. Ook zijn er wat 
particuliere ondernemers die zich hier mee bezig houden, of een financieel model voor je hebben. En er zijn ook subsidies 
zoals provinciale bijdrages.

We maken gebruik van mogelijke subsidies en voeren Pilots uit in samenwerking met de Provincie. Er is en bestaand 
financieel meer jaren plan, dit wordt uiterlijk komend jaar herzien middels een nieuw aan te schaffen beheersysteem
 
Overige 
Elke gemeente heeft zeggenschap over zijn eigen palen, vroeger lag het wel wat anders qua constructie, 
energiebedrijven namen vaak door middel van contracten al kosten op zich, dus het fabeltje dat het van maar 1 of 2 
eigenaren zou zijn zou daar vandaan kunnen komen.

Gemeente Gouda
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
• Netbeheerder, Het ondergrondse OVL kabelnet is voor vrijwel 100 % in eigendom en beheer bij de gemeente. 
Alleen de energie-aansluiting van circa 91 verlichtingsobjecten, waaronder de 23 armaturen aan de houten masten 
Gouderaksedijk vallen onder netbeheerder STEDIN.
• Energieleverancier, de gemeente Gouda heeft, na een Europese aanbesteding, voor de periode 01-01-2007 tot 01-01-
2011 een contract afgesloten met DONG voor de levering van groene stroom, opgewekt door waterkracht.
• Onderhoud via aanbesteding.
• Aantal lichtmasten in uw gemeente, verdeling in gemeente per gebied (stedelijk, buiten bebouwde kom, buitengebied) 
in 2009 12.500, huidige areaal is niet bekend.
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Aantal lichtmasten in uw gemeente?: In 2007 stonden er in de gemeente Haarlem 21.134 masten. 24.000 in 2013. 
 
Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Heeft uw gemeente al plannen om de oude lichtbronnen te vervangen?
In bijgevoegde bron is te vinden dat Haarlem gestart is met verLEDden. (Solar Magazine, 2014)
 
Dit jaar is de gemeente Haarlem van start gaan met een groot onderhouds-programma van de openbare verlichting. Bij 
dit onderhoud worden de bestaande verlichtingsarmaturen vervangen door een LED verlichtingsarmatuur. Binnen heel 
Haarlem exclusief centrum (apart project) worden de oudste armaturen met de meeste storingen als eerste aangepakt.
Het voornemen is om op lange termijn alle oude armaturen (9600 stuks) te vervangen door LED-verlichting. 

 Maakt uw gemeente al gebruik van het dimmen van verlichting?
Ik vond op internet het volgende: ‘Met dimmen op de stille uren (uiteraard wel dat er voldoende licht blijft voor de 
veiligheid) alleen al kan gemiddeld zo’n 30% energie bespaard worden. Haarlem past dit hier en daar al toe.’ (Christenunie 
Haarlem, 2010)
 
Wet en regelgeving
Wel heeft de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV), in samenwerking met het Nederlands Normalisatie-
instituut (NEN), in 2002 de Nederlandse Praktijkrichtlijn 13201- 01 opgesteld, die afgeleid is van een Europese richtlijn. 
(Gemeente Haarlem, 2007)

De gemeente is volgens het Burgerlijk Wetboek (boek 6, artikel 174) in haar functie van
wegbeheerder verantwoordelijk voor het in goede staat verkeren van de openbare weg, waar de verlichting deel van 
uitmaakt.
 
Financiering
 Niet bekend.

Gemeente Haarlemmermeer
 Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Netbeheerder: Liander
Energieleveranciers: Ik heb op internet gelezen dat de gemeente Haarlemmermeer 100% eigenaar is van Tegenstroom 
B.V., een lokaal energiebedrijf dat duurzame energie opwekt. Het is onbekend of dit ook de energieleverancier van de 
gemeente is. (Tegenstroom, 2015)
 Aantal lichtmasten in uw gemeente, verdeling in gemeente per gebied (stedelijk, buiten bebouwde kom, buitengebied): 
In 2012 37.468 lichtpunten, huidige areaal is onbekend. 

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Heeft uw gemeente al plannen om de oude lichtbronnen te vervangen?
Op internet vond ik dat eind juni 2014 er een traject met LED-armaturen is afgerond en daarmee 2.940 
verlichtingsarmaturen zijn vervangen. Huidig aantal wat verLED is, is niet bekend.

de bestaande Openbare Verlichting aan het einde van de levensduur te vervangen door
(dimbare) LED-verlichting in de lichtkleur neutraal wit; (beleidsvisie openbare verlichting). (Gemeente Haarlemmermeer, 
2014)

Hoeveel procent van het totale areaal is momenteel verLED?
 Op internet was te vinden dat de gemeente Haarlemmermeer al in 2012 bezig was met dimmers, LED en lichtgevend 
asfalt :

De gemeente Haarlemmermeer neemt 20 jaar voor de vervanging van de openbare verlichting door LED, zo heeft 

ook de overige verlichting ontstoken wordt (Groningen, 2006).

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
De verlichting van de gemeente, maar ook die langs de ringwegen van de provincie en het
rijk, wordt gelijktijdig ingeschakeld. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld de ringwegen
rond Groningen al wel verlicht zijn en de gemeentelijke wegen niet, en vice versa. Het
inschakel- en uitschakelcommando wordt door Essent Netwerk op het OV-net gezet. De
kosten voor de gemeente zijn laag te noemen. De gebruikte technieken zijn weliswaar
gedateerd, maar beproefd en zeer betrouwbaar.
Overigens maken ook andere systemen opgang. Deze systemen maken gebruik van moderne GSM 
communicatiemiddelen waarbij een SMS-bericht de verlichting in- en uitschakelt. De investering is fors te noemen en 
het systeem is nog steeds niet storingsvrij en volledig betrouwbaar. Het systeem dat wij in Groningen toepassen voldoet 
nog steeds aan de eisen die daaraan gesteld worden. Een overgang naar GMS apparatuur is daarom vooralsnog geen 
optie (Groningen, 2006).

Er is mogelijkheid om de verlichting te dimmen. Door middel van een proef op de Grote Markt is ervaring opgedaan met 
op afstand dimbare verlichting via telecomvoorzieningen. Op elk willekeurig moment kan de verlichting van een aantal 
lichtmasten op de Grote Markt beïnvloedt worden. De techniek van dimmen per lichtmast is kostbaar te noemen en 
vergt een te grote investering om verder in de binnenstad of in woonwijken door te voeren of uit te breiden (Groningen, 
2006).

Wat wel mogelijk is, is om groepen armaturen te voorzien van een schakelunit die na een
bepaalde tijd de verlichting in bepaalde delen van de stad kan dimmen. Op bepaalde tijden
gaat de verlichting over naar een lagere verlichtingssterkte om ’s ochtends weer op volle
sterkte te branden. Ook dan blijft de verlichting binnen de ontwerprichtlijnen van de NPR.
In het bijzonder komen woonstraten en wijkontsluitingswegen in aanmerking voor dimming.
Aangezien het hier gaat om meer dan de helft van de verlichting, is het besparingspotentieel
voor energie hoog (Groningen, 2006). 

Technische toepassingen
Niet bekend.

Wet en regelgeving
Op zich zijn er geen richtlijnen, normen of andere regelgeving met een wettelijk karakter
waaraan de openbare verlichting zou moeten voldoen. Sterker nog, er is geen enkel wettelijk kader, waarin een 
overheidsorgaan zou kunnen worden verplicht openbare verlichting aan te brengen. Toch hanteren bijna alle gemeenten 
de uitgangspunten die in Nederland gemeengoed zijn voor het ontwerp van de openbare verlichting. Het betreft hier de 
aanbevelingen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSvV). Deze worden ook in Groningen toegepast. 
Op Europees niveau is een richtlijn in voorbereiding waarin aanbevelingen ten aanzien van openbare verlichting worden 
vastgelegd. Omdat de ontwerprichtlijn tot stand komt op basis van de aanbevelingen zoals die in Nederland worden 
toegepast, zal deze voor Groningen weinig consequenties hebben. De richtlijn is vanaf 2007 van kracht gegaan en 
aangepast in 2011 (Groningen, 2006).

 Financiering
Niet bekend.

Gemeente Haarlem
 Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
-          Energieleverancier: onbekend
-          Onderhoud: Via Europese aanbesteding. Ziut heeft een opdracht gewonnen voor het vervangen van de armaturen 
(2014). 
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Aantal lichtmasten in Heerlen
18.548 masten
20.289 armaturen

Het Energieakkoord wat er nu ligt, wordt dit ook strikt nageleefd?
de openbare verlichting wordt aangepast conform de Nederlandse richtlijn OVL 2011. Dat betekent dat er naar schatting 
5% meer masten nodig zijn. 

Heeft uw gemeente al plannen om de oude lichtbronnen te vervangen?
De toepassing van LED-armaturen hangt af van de lichttechnische, constructieve- en elektrische eigenschappen, 
de functionaliteit, het energieverbruik, de investeringskosten en de beheerkosten in vergelijking met de traditionele 
armaturen. Per situatie wordt onderzocht of LEDverlichting wordt toegepast. Nadere berekeningen moeten uitwijzen in 
hoeverre deze armaturen interessant zijn om in te zetten.
armaturen van ouder dan 20 jaar worden vervangen met LED. Recente bronnen duren te lang en nu word onderzocht of 
het mogelijk is om de halogeen lampen om die te vervangen met LED.  

Hoe worden de lichtmasten in uw gemeente aangestuurd? Centraal, individueel?
Enexis schakelt de spanning in en uit, daartussen in kan de gemeente er voor kiezen om het netwerk in en uit te 
schakelen. Ze kunnen niet per wijk inschakelen. 

Zijn er plannen om dit te veranderen in de nabije toekomst?
 Omdat de gemeente verder wil met besparen, is gekozen voor een bespaar optie waarbij ongeveer 1.625 lampen worden 
omgeschakeld van het nachtbrandrooster naar het avond/ ochtend-brandrooster. Hiermee wordt een energiebesparing 
van 239.000 kWh bereikt. 
Voor individueel aansturen moet er een onderzoek uitgevoerd worden naar het gebruik van de lichtmasten. Dit doen 
zij in overleg met enexis. Wanneer er een meter geplaatst word betekend dat de verantwoordelijkheid bij de gemeente 
terecht komt. Dat willen ze niet en daarvoor zijn ze in onderhandeling met enexis. 

Heeft uw gemeente al meerdere toepassingen voor de lichtmasten dan alleen een lichtbron? DENK AAN DIMMEN DMV 
SENSOREN.
Bij nachtschakeling en lampen vanaf 36 Watt wordt dimmen van de verlichting toegepast. Dat betekent dat het 
lichtniveau met de helft wordt verminderd op het tijdstip dat normaal gesproken de avondverlichting uitgaat. Hierdoor 
worden donkere plekken die ontstaan door het uitschakelen van de avondbranders voorkomen. Bij bestaande 
installaties doet zich echter een probleem voor: het dimmen van de installatie is alleen rendabel bij lampen vanaf 
36 Watt, maar de bestaande armaturen (in totaal ongeveer 9.000 stuks) zijn uitgerust met lampen van 24 Watt. 
Aanbrengen van 36 Watt-lampen op masten met een lichtpunthoogte van 4 meter leidt weer tot verblinding en 
lichthinder. Bovendien zijn LED-armaturen binnen enkele jaren zover doorontwikkeld dat deze ingezet kunnen worden 
voor functionele toepassingen. Daarom is het niet raadzaam de bestaande armaturen in de woonwijken om te bouwen 

wethouder Steffe Bak meegedeeld. Vervanging van alle armaturen in één keer zou de gemeente 22 miljoen euro 
kosten.’De tijden zijn er niet naar om dat bedrag in één keer uit te geven’, aldus de wethouder. Nu wordt jaarlijks 8,5 ton 
tot 1,8 miljoen euro uitgegeven. (Duurzame gemeente, 2012)

De gemeente hoopt de helft aan energie te gaan besparen door de inzet van LED, het dimmen van licht in de avond en 
nacht en de mogelijke inzet van lichtgevend asfalt.

Van de 37.468 lichtpunten komen 13.463 lichtpunten (circa. 36 %) in aanmerking om te dimmen. De vraag is alleen of dit 
al gerealiseerd is.

daar waar mogelijk ontsluitingswegen en wijkverzamelwegen te voorzien van dimbare
LED-verlichtingsarmaturen, uitgevoerd met een vast dim regime:
o Van inschakelen - 19:OO uur: 100% licht;
Van 19:OO uur - 23:OO uur: 90% licht;
o Van 23:OO uur - 06:OO uur: 70% licht 1 verlichtingsklasse lager;
o Van 06:OO uur - uitschakelen: 100% licht; (beleidsvisie openbare verlichting)
 
Technische toepassingen
Niet bekend. 

Wet en regelgeving
Niet bekend. 
 
 Financiering
In de nota ‘Ruimte voor Duurzaamheid’ zijn middelen gereserveerd voor het gemeente breed invoeren van LED-
verlichting. Hiervoor was in 2011 € 750.000 beschikbaar. In 2011 is dit bedrag, samen met een deel van het 
onderhoudsbudget (€ 275.000), ingezet voor de volgende projecten. 

Gemeente Heerlen
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Kunt u mij ook iets vertellen over hoe het lichtnetwerk er boven/onder de grond uitziet?
De gemeente is economisch eigenaar van de verlichtingsinstallaties. Openbare verlichting is de verantwoordelijkheid en 
de zorgplicht voor de gemeente. Om de gemeente zoveel mogelijk te vrijwaren van aanspraken op basis van gevolgen 
van slechte openbare verlichting, moet de openbare verlichting goed worden onderhouden. De verantwoordelijkheid voor 
de openbare verlichting is ondergebracht bij de afdeling Beheer en Onderhoud. Aanleg en onderhoud van de verlichting 
gebeurt door derden. Het onderhoud wordt opgesplitst in drie delen: 1. preventief onderhoud, zoals schilderen, invetten 
van sluitingen en deurtjes en groepsgewijs vervangen van lampen; 2. correctief onderhoud, zoals het vervangen van 
defecte onderdelen, herstellen van storingen en vervangen van materialen als gevolg van aanrijdingen en vernielingen; 
3. vervangingen, de meest verregaande vorm van onderhoud vanwege einde levensduur of vanwege grootschalige 
omvormingen of aanpassingen van de bestaande verlichtingsmiddelen om deze te laten voldoen aan het vastgestelde 
beleid. 

geen eigen net, aangesloten bij enexis. onbemeterd net, er zijn wel tweetal locaties met een bemeterde kast. De 
verantwoordelijkheid van enexis loopt tot de kast. Dit is echter een heel klein deel. Boven de grond alles in eigen beheer. 
Energieleverancier is EON. Onderhoud gaat via een externe partij. 

Mocht u iets aan de infrastructuur willen veranderen, welke partijen worden er dan bij betrokken,proces?
enexis is verantwoordelijk voor het leveren tot aan de zekering. Daarboven is de gemeente verantwoordelijk. 

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
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20% en de inzet van duurzame energiebronnen met 20%. Beheerplan openbare verlichting Gemeente Helmond 14 van 
43 De openbare verlichting is bij uitstek geschikt om de energie-efficiëntie te verhogen. Door het toepassen van LED in 
combinatie met dimmers is het zelfs mogelijk om tot een 27% hogere energie-efficiëntie te komen ten opzichte van een 
“oude” conventionele oplossing. (Gemeente Helmond-beheerplan, 2014) 

De aansturing van de lichtmasten gaat vanaf een centrale kast van Enexis. Daarnaast is er een wijk met sensor 
aansturing waar, wanneer er niemand is het licht op 20% staat gedimd en wanneer men er eronderdoor loopt gaat dit op 
100%. Het dimmen in het algemeen doen ze voor alle lichtmasten. 

Wanneer een lichtmast wordt vervangen komt er LED verlichting, deze gaan langer mee en hierdoor ontstaan er minder 
onderhoudskosten, is betrouwbaarder en minder storingen. Men geeft 8 ton per jaar uit om lichtmasten te vervangen 
voor LED wanneer de lichtmasten aan het einde zitten van hun levensduur.  LED zit ook in de verkeerslichten die langer 
meegaan dan gedacht, van de 10 jaar zitten ze er nu al 12 jaar in. 

LED armaturen Naast de twee vanzelfsprekende voordelen van LED, wit licht en energie efficiëntie, hebben LED 
armaturen nog een andere groot bijkomend voordeel namelijk de betrouwbaarheid. De bijdrage die openbare verlichting 
levert aan sociale veiligheid, verkeersveiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte komt pas werkelijk aan het 
licht indien deze niet meer functioneert. Daarom worden, indien mogelijk, armaturen in het lang cyclisch onderhoud 
vervangen door LED versies. Daar waar dit niet mogelijk is (geen LED versie van armatuur beschikbaar) worden longlife 
lampen met dimmers toegepast. Momenteel is ongeveer 11% van het areaal uitgevoerd in LED. Het spreekt voor zich dat 
de beste prijs/kwaliteit/energieverbruik verhouding wordt toegepast. (Rijkswaterstaat leefomgeving, 2010)

Technische toepassingen
Op dit moment zijn er naast de camera’s en de sensors geen andere technische toepassingen. Men wilt nog niet verder 
de kant op gaan van wifi implementeren.

Slim combineren
Flexibiliteit speelt ook een rol in de maatregelen die de gemeente Helmond al sinds 2004 neemt om tot nog meer 
energiebesparing te komen. “We hebben niet alleen gekeken naar de maatregelen zelf – zoals LEDverlichting in 
woonwijken en op bruggen, en windturbines om die verlichting van energie voorzien – maar ook naar de uitvoering”, 
aldus Arthur Annotee van de gemeente. “We kozen voor een pragmatische aanpak, bijvoorbeeld door de vervanging 
van verlichting te combineren met onderhoud aan wegen en riolering. Dit voorkwam onnodige overlast en installateurs 
konden efficiënter te werk gaan.” Dankzij deze integrale aanpak – over sectorgrenzen heen – hoefde niet voor elk uniek 
incident een aannemer door de stad te rijden of een straat afgezet te worden. Net als Groningen koos Helmond er voor 
om innovatieve technieken kleinschalig uit te proberen om inwoners en raadsLEDen in de praktijk de vernieuwingen 
te laten ervaren. Annotee: “Maar we richten ons niet alleen op ‘state-of-the-art’-innovaties, ook slimme simpele 
oplossingen dragen bij aan de besparing. Bijvoorbeeld de verwijdering van lampen uit ANWB-borden of het verkorten 
van de verlichtingstijd van openbare verlichting. Het is geen hoogstaande techniek maar het bespaart wel!” Tot nu toe 
leverden de maatregelen een besparing op van vijf procent ten opzichte van 2007; in 2020 zal dat oplopen tot maar liefst 
27 procent.  (Rijkswaterstaat leefomgeving, 2010)

Wet en regelgeving
NEN-normen en de ROVL richtlijnen die ze volgen voor de lichtmasten en hoeveel er verlicht wordt.

De nieuwe richtlijn ROVL-2011 is opgesteld door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) en is tot 
stand gekomen op verzoek van de Taskforce verlichting, ondersteund door Agentschap NL. De ROVL-2011 is ter 
vervanging van de NPR13201-1 (Nederlandse praktijk richtlijn). De basis voor de richtlijn is de Europese aanbeveling CIE 
115:2010 “lighting of Roads for Motor and pedestrian traffic” met aanvullingen specifiek voor de Nederlandse situatie. 
(Rijkswaterstaat leefomgeving, 2010)

Wetten en regels binnen de privacy van de camera’s in de binnenstad zijn er niet. Ze werken altijd en ook op LED. De 

naar een dimbare lamp van 36 Watt. Hiermee wordt in de periode 2011 – 2015 een besparing van 245.257 kwh bereikt.
Ze doen dit nu statisch en niet dynamisch. 
Willen geen andere toepassingen aan de palen omdat ze het verbruik transparant willen hebben. 

Wet en regelgeving
Welke juridische aspecten komen bij stedelijke verlichting kijken?
Bij het innoveren van de stedelijke verlichting komen ook zaken kijken als privacy en veiligheid, hoe zit het dan met de 
wet en regelgeving? 
NSVV heeft ROVL 2011 die gebruiken ze als uitgangspunt. Zelf geen eigen richtlijnen opgesteld. 

Financiering
 
Welke financieringsvormen worden op dit moment toegepast en welke nieuwe financieringsvormen wordt op dit 
moment voorbereid binnen uw gemeente? 

Is er een financieel plan, hoe de nieuwe stedelijke verlichting gefinancierd kan worden (wie financiert welke onderdelen 
van de lamppost)? 
Bij een gelijkmatige spreiding van de noodzakelijke investeringen over de periode · 2011-2015, bedraagt de gemiddelde 
investering per jaar € 1.042.677,-; · 2016-2020, bedraagt de gemiddelde investering per jaar € 379.581,-; · 2011-2020, 
bedraagt de gemiddelde investering per jaar € 711.129,-. Per jaar wordt een totaal stelpostenbudget gereserveerd van 
€ 103.000,-. Het huidige budget voor het in stand houden en verbeteren van de openbare verlichting voor de periode 
2008-2012 bedraagt structureel € 642.000,- per jaar. Het huidige budget is dus niet toereikend om de noodzakelijke 
investeringen in de komende vijf jaar te realiseren en moet dus worden opgehoogd. Er wordt daarom voorgesteld de 
uitgaven te spreiden over de periode t/m 2020. Dat betekent dat de komende tien jaar in totaal € 7.111.285,- wordt 
uitgegeven. Dat is jaarlijks € 711.129,-.

Gemeente Helmond
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
In het centrum is er een eigen netwerk omdat er beveiligingscamera’a aan vast zitten. Enexis beheerd de rest.  Boven 
de grond zijn de lichtmasten van de gemeente tot het aansluitpunt, want daaronder is die van Enexis. De energie 
maatschappij die de stroom levert is Green Choice.  Wanneer men de kabels wil omleggen en/of verleggen vraagt men 
aan Enexis die de aansluitingen regelen.

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Helmond heeft 23.000 lichtmasten in heel Helmond. Een goede 10% van het lichtnetwerk is verLED. Gemeenten 
Helmond heeft een prijs gewonnen als koploper in 2014 voor energie besparing. In 2035 wil men energie neutraal zijn 
volgens het energie akkoord waar men aan meedoet. De toekomst visie van de gemeente is om de lichtmasten die ze 
nemen recyclebaar te maken. Men wil hier aluminium pixel gebruiken waardoor ze duurzaam zijn. 

De openbare verlichting binnen de gemeente Helmond is een grote energieverbruiker (29% van het totale gemeentelijke 
energieverbruik, bron: SRE 2007). Door de openbare verlichting te verduurzamen kan een forse energiebesparing 
gerealiseerd worden. De gemeente Helmond zet zich hier al jaren voor in. Met succes, want Helmond behoort tot de 
gemeenten met het laagste energieverbruik in de openbare verlichting. Het beleid wat Helmond op dit vlak voert, wordt 
de komende jaren voortgezet. Dit betekent dat geïnvesteerd wordt in de vervanging van armaturen, het aanpassen 
van verlichtingstijd, schakelpatronen en dim regimes en het uitvoeren van LED projecten in woonwijken. De ambitie is: 
het verlagen van het energieverbruik in de openbare verlichting met 27% in 2020 (ten opzichte van het peiljaar 2007). 
(Gemeente Helmond-milieu visie Helmond, 2007)

De ambitie die Helmond heeft in de milieuvisie voor duurzame leefbaarheid is het actief werken aan het bereiken van de 
status klimaatneutrale stad met als doel: Het realiseren van deze status in de periode 2035-2045. In 2020 wil Helmond 
een CO2-reductie bereiken van minimaal 20% (ten opzichte van 1990), door het verhogen van de energie-efficiëntie van 
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Wet en regelgeving
Niet bekend. 

Financiering
Niet bekend. 

Gemeenten Leeuwarden
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
De energieleverancier voor de hele gemeente Leeuwarden is Eneco. De energieleverancier wordt in een gezamenlijk 
inkooptraject met de St. Openbare Verlichting Fryslan uitgekozen (Gemeente Leeuwarden, 2015).

Het onderhoud wordt uitbesteed aan Ziut. Het aantal lichtmasten in gemeente Leeuwarden bedraagt ongeveer 22.000.

De lichtmasten die recent zijn geplaatst bevinden zich met name in de wijken Zuiderburen, Blitseard, de Vrijheidswijk 
(ISV) en industrieterrein-Leeuwarden West. Uit het vervangingsbudget is met name de vernieuwing van het OVL-
bestand van Aldlan betaald.Ondanks het relatief grote aantal nieuw lichtmasten groeit het aantal meldingen van 
storingen aan de openbare verlichting: 1209 in 2008, 1339 in 2009 tot 2013 de eerste 10 maanden van 2010. Een deel 
hiervan zou kunnen worden verklaard uit een betere toegankelijkheid voor de burger van het nieuwe meldingsysteem. 
Een deel vloeit echter voort uit het aantal verouderde armaturen. Ruim 4550 armaturen zijn ouder dan 20 jaar. Het 
aantal lichtmasten is minder verouderd: ca. 230 zijn ouder dan 40 jaar. Door vervanging wordt tegelijkertijd een kans 
geboden voor het toepassen van energiebesparende maatregelen.Voor met name de hogere Wattages (meer dan 32 
Watt) en de relatief jonge armaturen (jonger dan 10 jaar) is het rendabel om de dimsystemen in te bouwen. Leeuwarden 
kent bijna 6400 (6377) van dit soort armaturen verspreid door de hele gemeente waar dit technisch mogelijk is.Gezien 
de ouderdom van lichtmasten en armaturen dient de komende 10 jaar ook rekening gehouden te worden met de 
vervanging van:1120 lichtmasten met 7400 armaturen. De verwachting is dat ondanks het verwijderen van lichtmasten, 
de komende periode (tot 2020) het aantal lichtmasten nog zal toenemen. Dit komt met name door projecten als: 
Bereikbaarheid Leeuwarden;De Zuidlanden en de uitbreidingen nabij het industrieterrein Leeuwarden-west.
Tegelijkertijd heeft het college zich tot doel gesteld om in 2012 1000 lichtmasten te verminderen. Uit een eerste 
inventarisatie blijkt dat gestart kan worden met de vermindering van 500-750 lichtmasten(Gemeente Leeuwarden, 
2015).

Het grootste deel van het lichtnetwerk in de gemeente Leeuwarden is van Enexis (90%). Daarnaast is er nog een klein 
deel van Liander (8%), en de gemeente heeft een eigen net (2%) op de plekken waar er regelbare verlichting zit.

Bij de eigen netten komt het voor dat de kabel door gelust is in de lichtmasten, maar in de meeste gevallen worden 
de lichtmasten via een aftakking vanaf de laagspanningskabel van stroom voorzien. De aannemer voor de gemeente 
Leeuwarden is Ziut, mocht er iets worden veranderd aan de infrastructuur wordt deze partij ook benaderd, evenals de 
netbeheerder bij wie de lichtmasten zijn aangesloten.

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Het beleid van gemeente Leeuwarden is erop gericht om energie te besparen. 
Gemeente Leeuwarden is zich er van bewust dat er ontwikkelingen zijn, technische ontwikkelingen maar ook 
maatschappelijke ontwikkelingen(Gemeente Leeuwarden, 2015).

Concreet voorgestelde maatregelen voor het naleven van het Energieakkoord zijn o.a:
Geen licht plaatsen waar het niet nodig is;
Lichtmasten verwijderen waar het kan;
Het licht uitzetten waar en wanneer het nog niet nodig is bijvoorbeeld bij nog niet in gebruik genomen 
industriegebieden.
Het toepassen van wit licht;

camera’s zitten op een eigen net waar ze op aangesloten zijn. Nu zijn ze alleen bevestigd aan de lichtmast.

Wat wel kan is de verlichting in de stad harder of zachter laten branden, zoals bij incidenten. Om dit voor elkaar te 
krijgen moeten er naar een centraal punt worden gebeld. 

Financiering
De financieren komt vanuit de gemeente zelf en er zijn geen subsidies. Er is wel eens subsidie aangevraagd, maar niet 
verkregen. 

Gemeente Hengelo
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Voor de 16 miljoen Nederlanders staan er ongeveer 3,5 miljoen lichtmasten; in Hengelo is dat voor de 82.000 inwoners 
20.000 masten. (Sotto, 2008)

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Openbare Verlichting: verschillende pilots om energiegebruik, lichthinder en lichtvervuiling terug te dringen (bv. 
lichthinderonderzoek, e-zuinige lampen & armaturen, uitzetten verlichting en verwijderen lichtmasten). Dit heeft de 
afgelopen 5 jaar een besparing van zo’n 200.000 kWh per jaar opgeleverd op een totaal jaar verbruik van 3.100.000 kWh 
(dus zo’n 6.5%)

In december 2011 zijn de eerste LED armaturen en het ombouwen van conventionele armaturen naar LED armaturen 
gestart. De LED-verlichting is uitgevoerd met CityTouch en Starsense Wireless. De oplossing zit in een kleine antenne 
op alle armaturen, waardoor de gemeente nu vanaf elke pc iedere lamp afzonderlijk kan aansturen. Gezien de ligging 
van de fietssnelweg aan de rand van het natuurgebied is extra aandacht besteed aan beperking van lichtvervuiling, 
zonder afbreuk te doen aan veiligheid en comfort.Dit paste goed in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente 
Hengelo, die in 2020 de CO2-uitstoot van openbare verlichting met 30 procent verminderd wil hebben ten opzichte van 
2007. ‘’Toepassing van dimbare LED-verlichting was daarom gewenst, ook langs invalswegen, in het centrum en bij 
sportcomplexen, aldus wethouder Milieu’, Duurzaamheid en Beheer Janneke Oude Alink van Hengelo.

Lampen voor de openbare verlichting branden niet zomaar als je ze op het lichtnet aansluit. Om ze te laten ontbranden 
en stabiel te laten branden is een voorschakel apparaat nodig. Op twee manieren is dit te verbeteren: conventioneel 
voorschakel apparatuur vervangen door elektronische voorschakel apparatuur EVSA of stabilisatieapparatuur op het 
gehele net. Elektronische voorschakel apparatuur (EVSA’s) zorgen dat de lamp langer meegaat en verbruikt zelf minder 
energie. Ook binnen de EVSA’s zijn er die meer of minder energie verbruiken. De technische ontwikkeling heeft er voor 
gezorgd dat deze energiepost bijna tot nul gereduceerd wordt. De omschakeling van conventioneel VSA’s naar EVSA ’s 
is ook in Hengelo al in volle gang. Uit de gegevens die door de gemeente geleverd heeft, is niet precies te bepalen hoe 
ver dit proces gevorderd is. Er worden nu van ruim 500 van de 20.000 lichtpunten expliciet vermeld dat een elektronisch 
voorschakel apparaat gebruikt is. Er is een tussenstap dat ook conventioneel VSA’s efficiënter gebruikt kunnen worden 
door de spanning op het OV net te reduceren en te stabiliseren op ongeveer 210 Volt. Dat gebeurt door Inzetten van 
zogenaamde LEC- apparatuur (Lighting Energy Controller)

Gemeente Hengelo koos voor dimbare LED-verlichting met CityTouch en Starsense Wireless. De oplossing zit in een 
kleine antenne op alle armaturen kan de gemeente nu vanaf elke pc iedere lamp afzonderlijk aansturen.

Gezien de ligging van de fietssnelweg aan de rand van het natuurgebied is extra aandacht besteed aan beperking van 
lichtvervuiling, zonder afbreuk te doen aan veiligheid en comfort. Dit paste goed in het duurzaamheidsbeleid van de 
gemeente Hengelo die in 2020 de CO2-uitstoot van openbare verlichting met 30% verminderd wil hebben ten opzichte 
van 2007. (Hengelo, 2012)

Technische toepassingen
Niet bekend. 
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levensduurverwachting en CO2 neutraal geproduceerde materialen.
We zijn ons bewust van de nadelige gevolgen van lichtvervuiling en lichthinder. Ongewenst licht moet worden 
verminderd. Licht verstoort de flora en fauna. We willen daarom de natuurwaarden beschermen tegen lichtvervuiling 
door openbare verlichting in het buitengebied, de recreatiegebieden en de parken tot een minimum te beperken. 
Eventueel kan bij uitzondering licht met een afwijkende bijvoorbeeld groene kleur worden toegepast. De aspecten 
“lichtvervuiling” en “lichthinder” verdienen bijzondere aandacht bij uitbreiding en vervangen van bestaande 
verlichtingsinstallaties. Licht dat naar boven straalt of licht dat je woonkamer instraalt is niet gewenst.
(Gemeente Leeuwarden, 2015).

Er is op dit moment ongeveer 6 procent van het totale areaal verLED.

In het college programma (2006-2010) is gekozen voor het verbeteren van de stadsring. De eerste fase is in 2010 
gerealiseerd: de Heliconweg. Voor de eerste fase van de ringweg de Heliconweg is in 2010 gekozen voor het toepassen 
van witte LEDverlichting. Door de relatief hoge lichtniveaus en bijbehorende vermogens is juist op deze wegen de 
meeste winst te behalen door het toepassen van LED. Op de hoofdweg staat dimbare LEDverlichting met mogelijkheid 
tot extra hoog lichtniveau als er verkeersdrukte is bij het WTC/FEC. Op het begeleidende fietspad staat statisch dimbare 
LEDverlichting. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zullen waar mogelijk ook in de volgende fasen van de 
verbetering van de stadsring gebruik maken van LED(Gemeente Leeuwarden, 2015).

Het grootste deel wordt via TF geschakeld, en in een klein deel van het net wordt er dynamisch geschakeld op basis van 
sensoren.
De meeste verlichting zal via de TF schakeling blijven gaan omdat andere methoden vrij kostbaar zijn.
15 procent van het areaal wordt gedimd.

Technische toepassingen
Gemeente Leeuwarden heeft op sommige plaatsen wifi in de lichtmasten. Ook komt het voor dat er een verkeerteller in 
een lichtmast zit. Deze toepassingen worden aangesloten op het lichtnetwerk, en worden overdag van stroom voorzien 
door middel van een accu.

Wet en regelgeving
ROVL 2011.
Nederland kent geen wet waarin staat dat de gemeente verplicht is haar openbare ruimte bij donker te verlichten. De 
gemeente hoeft geen openbare verlichting te plaatsen. Wel zijn er landelijke richtlijnen: NPR 13201 (Nationale Praktijk 
Richtlijn) voor verschillende verlichtingsniveaus voor verschillende wegcategorieën. De NPR13201 dateert van 2001. 
Ongeveer elke 10 jaar wordt er een nieuwe richtlijn ontwikkeld. Ook wordt in 2011 een nieuwe richtlijn verwacht. Tot nu 
toe heeft Leeuwarden de landelijke normeringen steeds als uitgangspunt genomen. Het staat de gemeente echter vrij 
een andere keuze te maken.
De gemeente kan aansprakelijk worden gesteld als er schade wordt geleden op de gemeentelijke weg. De wegbeheerder 
moet de veiligheid van de weg afstemmen op de normale weggebruiker. De weggebruiker dient er op zijn beurt 
rekening mee te houden dat de weg niet altijd in optimale conditie verkeert. Zijn risico‟s niet te vermijden, dan dient de 
wegbeheerder daarvoor duidelijk en specifiek te waarschuwen. 8
In artikel 6:174 BW wordt de aansprakelijkheid geregeld van o.a. de wegbeheerder. Bij openbare wegen is het 
overheidslichaam dat moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert (vgl. art. 15 e.v. Wegenwet) aansprakelijk.
Bij een schadeclaim zal beoordeeld moeten worden of de openbare verlichting gebrekkig is. Uit de jurisprudentie volgt 
niet dat het noodzakelijk is om de NPR-richtlijnen te volgen. Het niet goed functioneren van verlichting is een gebrek als 
deze met name bedoeld is om een gevaarlijke of onoverzichtelijke verkeerssituatie aan te geven.
Wanneer de weg en eventuele openbare verlichting in een goede staat van onderhoud verkeren, of wanneer de 
afwezigheid van openbare verlichting op zich geen gevaarlijke situaties creëert, ontbreekt de aansprakelijkheid.
De sociale veiligheid en leefbaarheid vallen buiten deze wetgeving, waardoor de eerder genoemde aansprakelijkheid 
enkel betrekking heeft op de verkeersveiligheidfunctie van de openbare verlichting(Gemeente Leeuwarden, 2015).

Het toepassen van reflectie indien dit mogelijk is als alternatief voor openbare verlichting;
Het dimmen van licht waar en wanneer dat kan
Het inbouwen van statische dimsystemen voor OVL bij grotere vermogens (>32 Watt), bij geplaatste armaturen jonger 
dan 10 jaar;
Het toepassen van dimsystemen voor nieuwe lichtmasten;
Het toepassen van lange levensduur lampen (zoals bijvoorbeeld LED en Auralight)(Gemeente Leeuwarden, 2015);

Leeuwarden heeft gekozen voor een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid en energiebesparende projecten. 
Ook op economisch terrein vormt zich een kenniscentrum op dit gebied. De Hogescholen haken daarbij aan. Er is een 
regeling Transitiefonds water en energie ingesteld. Onderdeel daarvan is het stimuleren van het gebruik van duurzame 
energie. Leeuwarden heeft uitgesproken om in 2020 geen gebruik meer te maken van fossiele energie. In het milieu 
beleidsplan (2008-2012) was al eerder aangegeven dat gestreefd wordt naar een verminderd energieverbruik op 
openbare verlichting van 2 % per jaar(Gemeente Leeuwarden, 2015).

In september 2009 heeft het college het besluit genomen om duurzaam in te kopen en aan te besteden. Bij alle 
van toepassing zijnde inkopen en aanbestedingen met betrekking tot de OVL worden de duurzaamheidcriteria van 
Senternovem als eis meegenomen. Daarin staat onder andere dat er dimbare verlichting toegepast moet worden, net als 
een duurzaam materiaalgebruik, minder lichtvervuiling en afvalstoffen moeten net als energieverbruik worden beperkt.
Verder speelt openbare verlichting een rol bij nieuwe projecten als “Bereikbaarheid Leeuwarden”, de Zuidlanden, 
Nieuw Stroomland etc. Ook in diverse andere beleidsplannen van de gemeente wordt de aanwezigheid van kunstlicht 
benoemd. Een voorbeeld hiervan is het gemeentelijke verkeer en vervoerplan met onderliggende deelplannen. 7
In het collegeprogramma is de opdracht vastgelegd om tot een structurele besparing van € 75.000 te komen in 2012 
door het aantal lichtmasten met 1000 stuks te verminderen. In de programmabegroting van 2011 staat: “aan de 
hand van nieuw op stellen beleid wordt beoordeeld op welke locaties openbare verlichting kan worden verwijderd. 
Alleen op die plaatsen waar echt licht nodig is wordt openbare verlichting toegepast. De meest effectieve wijze om 
de duurzaamheiddoelstelling te bereiken is daar waar het enigszins kan, de lichtmasten te verwijderen”(Gemeente 
Leeuwarden, 2015).

We willen in de periode tot 2020 besparen op het energieverbruik van openbare verlichting. In plaats van elk jaar meer 
energie te verbruiken (gemiddeld 1,3 % per jaar) willen we ondanks de geplande stadsuitbreidingen en uitbreidingen op 
het terrein van de infrastructuur, minder gaan verbruiken. Onze ambitie is om met ingang van 2020 10 % energie minder 
te verbruiken voor de openbare verlichting ten opzichte van het verbruik in 2010.
Het toepassen van een combinatie van energiebesparende maatregelen (het niet plaatsen van lichtmasten, het 
weghalen van lichtmasten, het toepassen van dimsystemen, het toepassen van wit licht en het toepassen van 
energiebesparende lampen als bijvoorbeeld LED) is hiervoor noodzakelijk(Gemeente Leeuwarden, 2015).

Duidelijk is dat het niet plaatsen de ultieme vorm is van duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en energiebesparing. Direct 
gevolgd door het uitzetten van verlichting, het toepassen van reflectie als alternatief voor verlichting en het verwijderen 
van lichtmasten die middels hergebruik weer elders in de gemeente een nieuw leven kunnen beginnen. Ook het 
uitstellen van vervanging van de OVL kan in het belang van de duurzaamheid zijn(Gemeente Leeuwarden, 2015).
Het vervangen van materialen aan het einde van de levensduur werkt echter vertragend om de doelen te bereiken 
die gesteld zijn t.a.v. de energiebesparing. We willen juist energiebesparing realiseren door versnelde vervanging 
van energie-inefficiënte lampen en door toepassing van dimbare verlichting.Indien verlichting wordt geplaatst is 
gezichtsherkenning van belang. Dat wordt onder meer bepaald door het goed richten van het licht en de lichtkleur. 
Witlicht heeft bewezen een betere gezichtsherkenning te geven dan “oranje-geel licht”. Tegelijkertijd kan met 30 % 
minder energie toch dezelfde lichtopbrengst worden gerealiseerd. Bij de keuze van materialen houden we rekening 
met de milieubelasting van de verschillende materialen. Er worden Lange Levensduur Lampen toegepast (zoals 
bijvoorbeeld Auralight en LED). Verwijderde lichtmasten die nog in goede staat zijn, worden zo veel mogelijk hergebruikt. 
Niet-herbruikbare materialen worden waar mogelijk gerecycled. Voor alle lichtbronnen geldt dat wordt gekeken naar 
het energieverbruik, levensduur en kosten bij vervanging. Voor lichtmasten en armaturen wordt gekeken naar de 
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Technische toepassingen
Geen informatie over bekend. 

Wet en regelgeving
De richtlijn van het ROVL uit 2011. Wat hoog staat Bij gemeente leiden is het voorkomen van licht hinder, en licht 
vervuiling. 

Voor de verlichtingskwaliteit zijn geen wettelijke normen vastgelegd. Wel zijn er landelijk geaccepteerde richtlijnen, 
uitgebracht door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). De meest recente richtlijn voor 
verlichtingskwaliteit is de Richtlijn Openbare Verlichting (ROVL)-2011. Naast de ROVL-2011 wordt de Nederlandse 
Praktijk Richtlijn (NPR) 13201-1 soms nog toegepast. De gemeente Leiden past voor nieuw aan te brengen openbare 
verlichting de ROVL-2011 toe.(Peter van Oosterhout, 2013)

Financiering
Er is geen sprake van financiering, de gemeente heeft een eigen bedrag weggelegd voor werkzaamheden rondom de 
openbare verlichting.

De dekking van de kosten die beleid van de overname van het net  samenhangen kunnen gevonden worden in de 
investeringskredieten en het onderhoudsbudget. Deze budgetten zijn toereikend om de kosten die met dit beleid 
samenhangen te kunnen dekken (Peter van Oosterhout, 2013).

Gemeente Lelystad 
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
De energieleverancier die stroom levert aan de gemeente Lelystad is HVC uit Alkmaar. De energiebehoefte van de gehele 
gemeente wordt eens in de vijf jaar aanbesteed.

De gemeente Lelystad verlicht alleen stedelijk en bijna niets buiten de bebouwde kom. De reden hiervoor is dat de 
omgeving van Lelystad bijna allemaal landelijk gebied is. In totaal zijn er 25000 lichtmasten.

50 procent van de lichtmasten is aangesloten op het net van Liander, de resterende 50 procent is aangesloten op het 
eigen lichtnet bestaande uit 60 kasten. Het percentage dat is aangesloten op het eigen lichtnet zal in de toekomst alleen 
maar meer worden, de partijen die hierbij betrokken worden is Liander en voor alle werkzaamheden wordt er een eigen 
aannemer ingezet.

Wanneer er iets wordt aangepast wordt er eerst een veiligheidsinstructie aangevraagd bij de netbeheerder, vervolgens 
wordt er een eigen aannemer ingezet om werkzaamheden te verrichten.

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
De gemeente Lelystad heeft meegedaan en gegevens geleverd aan het Energieakkoord. Ze proberen daar aan te 
voldoen, echter passen zij al jaren lang energiezuinige verlichting toe. Dit wordt gedaan door middel van elektronische 
voorschakel apparaten. De resultaten van het Energieakkoord zijn bij elkaar opgeteld, en deze zijn vergeleken met het 
gemiddelde lampvermogen per provincie. Het gemiddelde lampvermogen per provincie bedraagt 50 watt. De gemeente 
Lelystad zit al op 38 watt per stuk. Dit is al onder de 20 procent die bespaard moest worden.

Tot nu toe zijn er alleen proef opstellingen met betrekking tot het verLEDden.
Dit heeft als reden dat zij de meest duurzame verlichting willen, en dit niet perse hoeft door middel van verLEDden. De 
armaturen moeten aan bepaalde eisen voldoen, en de leverancier moet maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aan 
de hand hiervan worden bepaalde keuzes gemaakt. Verder heeft het bestuur in november 2014 besloten dat voor de 
verkeerswegen zij de lage druk natrium lampen gaan vervangen door LED. Dit wordt gedaan in een tijdsbestek van zes 
jaar. De eerste fase van de uitvoering begint in de week van 14 april 2015.

Financiering
Vanuit de gemeente zijn er verschillende jaar budgetten voor onderhoudswerkzaamheden. Er zijn investeringskredieten 
voor de vervanging van de openbare verlichting.

Gemeente Leiden

Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
De energieleverancier van de gemeente Leiden is Liander. Voor het onderhoud aan het openbare lichtnetwerk is Ziut 
verantwoordelijk.
Het aantal lichtmasten in de gehele gemeente is ongeveer 19.000.

Sinds de jaren tachtig is de gemeente bezig om meer onafhankelijk te worden van de netbeheerder. Dit richt zich op drie 
punten:
• Het tijdstip van ontsteken en het uitschakelen van de openbare verlichting terug in eigen beheer te hebben. Dit is nu 
nog in handen van een aan een energieleverancier gelieerde netbeheerder;
• Direct toegang te hebben tot de schakelkasten. Op dit moment zijn 250 van de 315 schakelkasten in bezit van de 
netbeheerder en/of op grondgebied van de netbeheerder;
• Het oplossen van ondergrondse storingen. De gemeente Leiden streeft er naar, om een eigen kabelnet te hebben voor 
de openbare verlichting, zodat de gemeente onafhankelijk is van particulieren en bedrijven. Hiermee wordt voorkomen 
dat derden hinder ondervinden van het spanningsvrij maken van het elektriciteitsnet voor het oplossen van storingen 
van de openbare verlichting. Daarnaast heeft de openbare verlichting minder last van storingen die ontstaan door of bij 
particulieren en bedrijven indien er een eigen net is ten behoeve van de openbare verlichting.
• Bij storingen kan het huidige kabelnet van de netbeheerder niet zo maar spanningsvrij worden gemaakt. Hiervoor 
moet de netbeheerder alle betrokkenen per brief informeren. Bedrijven moeten daarbij in de gelegenheid worden gesteld 
om passende maatregelen te nemen. Hierdoor wordt de termijn van 5 dagen waarin de gemeente storingen van de 
openbare verlichting wil verhelpen, vaker en langer dan gewenst overschreden. 
Met een eigen kabelnet is de gemeente niet meer afhankelijk van een netbeheerder bij het oplossen van ondergrondse 
storingen, waardoor sneller en efficiënter kan worden gereageerd op klachten en storingsmeldingen van burgers.
Sinds de jaren tachtig is er passief beleid van de gemeente Leiden eigen kabels en apparatuur aan te leggen en te 
plaatsen om hiermee onafhankelijker te worden van de netbeheerder. Dit gebeurt op ‘natuurlijke’ momenten zoals bij 
herinrichting, vervanging van OVL-apparatuur (kasten) of bij vervanging door de netbeheerder van hun kabels.
 
Thans ligt er de wens om dit passieve beleid om te zetten in actief beleid, om daarmee sneller tot een eigen kabelnet te 
komen. Hiervoor dienen de consequenties in kaart te worden gebracht.(Peter van Oosterhout, 2013)

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
De doelstelling voor gemeente Leiden is om binnen 7 jaar alles verLED te hebben. Deze doelstelling wordt echter niet 
behaald. Waar het niet nodig is om te verlichten zal de gemeente ook niet verlichten.
De lichtmasten worden gelijktijdig met het normale vervangingstermijn verLED. Het verLEDden gebeurd in een 
tijdsbestek van ongeveer 20 jaar. Op dit moment is er al circa 25 procent verLED.

Op dit moment wordt er nog centraal aangestuurd vanuit de netbeheerder. De gemeente werkt mee wel aan flex OV van 
Liander, maar dit is nog in test fase.
Ooit zal er misschien vanuit een eigen systeem aangestuurd worden maar hier is nog niet echt een planning voor.

Alle verlichting die vervangen wordt ook gelijktijdig uitgerust met een dimmer. Circa 5 procent van de lichtmasten zijn 
uitgerust met een dimmer.

Het standaard dimregime voor de gemeente Leiden is als volgt:
23.00 uur 70%, 01.00 uur 50%, 05.00 uur 70% en 07.00 uur 100%.
Incidenteel kan hiervan worden afgeweken. Hierbij volgt de gemeente Leiden een landelijke tendens.(Peter van Oosterhout, 2013)
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Wet en regelgeving
Er bestaat feitelijk geen wetgeving omtrent openbare verlichting dus dit speelt niet zo. Wel heb je als beheerder van de 
openbare ruimte de verplichting om, in verband met eventuele schadeclaims, vast te leggen op welke wijze je het areaal 
onderhoud en beheert. Dit legt gemeente Maastricht vast in de leidraad openbare verlichting welke wordt gepubliceerd 
op de site.
 
Financiering
Jaarlijks wordt er een bedrag gereserveerd en vrijwel volledig besteed voor onder andere het correctief onderhoud, 
schade, klachten en meldingen, invullen donkere plekken, onderzoeken/ metingen etc. Daarnaast wordt er jaarlijks een 
vast bedrag gereserveerd en in een centraal fonds gestort tbv de jaarlijks te vervangen afgeschreven materialen. In het 
verlengde van dat laatste: in het kader van de 5 jaarlijks leidraad wordt er in dat document een uitvoeringsprogramma 
incl. fin. Onderbouwing vastgelegd tbv de in die periode te vervangen materialen.
Er wordt door financiers een kleine bijdrage geleverd in het kader van veiligheid. 

Gemeente Nijmegen
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
We hebben ongeveer 31.000 masten, 750 km kabel in de grond voor 250 toegangspunten alles is bemeterd. We hebben 
nog een gedeelte wat in het combinet zit met Liander. Daar hebben we ook 19 aansluitpunten. Ook die zijn bemeterd. 
Dat is gedaan met wisselstroom. Een gemeente is nu bezig met een proef met gelijkstroom, maar als we het dan over 
een netwerk hebben is het toch over het algemeen wisselstroom.  Het netwerk bedrijf dat is Liander en op dit moment is 
de energieleverancier Quint. De contracten zijn over een looptijd van 3 jaar. Van Quint loopt dit jaar af en wie de volgende 
leverancier wordt dat weet ik nog niet.

Bekabeling, de kasten alles is van de Gemeente Nijmegen zelf. Met uitzondering van Nijmegen Noord, de 
oude dorpskernen en de oude verbindingswegen die zijn aangesloten op het combinet van Liander. Maar de 
nieuwbouwgebieden zijn allemaal van de Gemeente Nijmegen zelf. In feite hebben wij dus alleen maar eigen net, 92/93 
procent eigen net en de rest dan combinet.

Het onderhoud zelf wordt uitbesteed, dat doet ZIUT voor ons. Het beheer zelf, dus de opdrachten wegzetten en het 
volgen van het materiaal en dergelijke dat doe ik zelf.

Stel nou eens voor, we gaan iets aan een lichtmast veranderen. Dan zou er waarschijnlijk iets moeten worden 
veranderen onder en boven de grond. Welke partijen zouden daar dan eventueel bij komen kijken, ook als jullie het 
meeste in eigen beheer hebben? 
Wanneer er iets veranderd zou worden aan de infrastructuur dan zou alleen ZIUT erbij betrokken worden. Die heeft in 
Nijmegen alle contracten voor openbare verlichting en daarbij moet hij wel werken met Liander. ZIUT neemt daarover 
contact op met Liander die overleggen zelf.

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Gemeente Nijmegen wil voldoen aan het Energieakkoord waar mogelijk.
We doen de maximale inspanning, maar daar hoort ook een zak geld bij en die zak geld heb ik niet. Vandaar de maximale 
inspanning om het minimale te behalen.

Gemeente Nijmegen is al bezig om huidige verlichting om te zetten naar LED. Het gaat alleen minder hard dan verwacht, 
want ook daar hangt er weer een grote zak geld aan vast en die heb ik niet. Ik moet alles binnen mijn budget voor elkaar 
zien te krijgen.
Zo’n 3 of 4 procent is momenteel verLED.

De netbeheerder die schakelt voor ons de verlichting in, we zijn nu heel druk bezig om te kijken om een eigen 
schakelsysteem aan te schaffen. Er lopen een aantal proeven met Philips.

De lichtmasten worden aangestuurd door middel van een primaire lichtmast en door tikkers. De primaire mast zit 
aangesloten op het net van Liander die vervolgens weer doorgelust staan met circa acht tot tien andere lichtmasten. De 
lichtmasten worden aan en uit gezet door een toon frequent signaal van de net beheerder.

Uiteindelijk zal de netbeheerder het toon frequent signaal niet meer leveren. De gemeente verandert dit tot op heden 
door middel van astronomische klokken in de eigen netten te plaatsen.

Technische toepassingen
De gemeente Lelystad heeft nog geen andere toepassingen op een lichtmast.

Wet en regelgeving
Doorverwezen naar het burgerlijk wetboek. Hierin is staat aansprakelijkheid van de netwerkbeheerder beschreven. 
Daarnaast zijn er nog de normen en aanbevelingen  voor verlichtingsdeskundige.

Financiering
Voor groot onderhoud als spullen aan het eind van hun levensduur zijn, wordt er jaarlijks een bedrag opzijgelegd door de 
gemeente zelf om dit over veertig tot vijftig jaar weer kunnen te vervangen.

Gemeente Maastricht
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
De netwerkbeheerder van de gemeente Maastricht is Enexis B.V.. In principe is alles ondergronds en voor 99 % in 
eigendom en beheer bij Enexis. Enexis laat het een en ander uitvoeren door onderaannemer BAM.

Wanneer er iets wordt veranderd worden de projectleiders intern/ extern, de regionale aannemers, ikzelf en Enexis 
ingeschakeld. Opdrachten aanpassingen/ uitbreidingen van de openbare verlichting worden door gemeente Maastricht 
verleend aan de regionale aannemers openbare verlichting. Laatste zijn door gemeente Maastricht gemandateerd 
om het een en ander aan te vragen op de openbare verlichting portal van Enexis waar dan ook meteen de eventuele 
aanpassingen netwerk in behandeling worden genomen.
 
Er is door mij een regionaal (alle Z- Limburgse gemeenten) raamcontract voor 6 jaar afgesloten met firma DVEP, dit is de 
energieleverancier. Daarnaast is er een raamcontract afgesloten voor 4 jaar met firma Imtech voor het onderhoud. Dat 
loopt per 31-12-2016 af en willen we dan regionaal gaan opschalen.
De gemeente Maastricht telt 20.000 masten met 22.000 armaturen. We plaatsen in principe uitsluitend openbare 
verlichting binnen de bebouwde kom (zie de bijlage voor de verdeling city, woonwijken.
 
Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
De gemeente Maastricht is bezig met het vervangen van oude lichtbronnen. Dit gebeurt met LED. Het is de bedoeling 
om in de periode 2015-2019 alle 1600 armaturen langs de hoofdontsluitingswegen vervroegd te gaan vervangen door 
LED. Daarnaast zullen in de woonwijken in het kader van het programma meerjarenvervanging plm. 3.500 afgeschreven 
armaturen vervangen door LED. In de vorige periode is in een aantal wijken al LED geplaatst, precieze aantallen ken ik 
(nog) niet.

Lichtmasten in Maastricht worden vrijwel volledig centraal aangestuurd door Enexis. Dit jaar vindt er onderzoek plaats 
om te kijken of dit veranderd kan worden. De masten worden nu nog niet individueel aangestuurd vanwege het feit dat 
beschikbare capaciteit en vooral middelen nog onvoldoende aanwezig zijn.
 
Er zijn in de gemeente Maastricht wel meerdere technische toepassingen dan alleen licht geven. Lichtmasten worden 
natuurlijk  gecombineerd met VRI, ANWB borden, reclameborden, camera’s etc.
Meer dan deze technische toepassingen is nooit echt aandacht voor geweest. We gaan hier dit jaar pas onderzoek naar 
doen: o.a. de combinatie met oplaadpunten.
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hoeveel mensen ongeveer in een bepaald gebied lopen. Dat is met name met de vierdaagse in Nijmegen, is dat voor de 
politie hele belangrijke informatie of voor de organisatie. Bijvoorbeeld hoe stuur ik de mensen door de stad heen. Is er 
bijvoorbeeld een opstopping, wat zijn dan de oplossingen met het oog op crowdmanagement. De aanwezigheid van een 
telefoon is dus waardevolle informatie.

Zijn er ook ideeën om dat bijvoorbeeld in te zetten voor de infrastructuur, zoals verkeersstromen?

Dit wordt ook al ingezet voor verkeersstromen, door de hele stad hangen camera’s en die hangen ook op de lichtmasten. 
Die camera’s hangen aan een lichtmast en die hebben een voeding uit de lichtmast. Overdag komt het uit de lichtmast 
en in de avond is de voeding uit een accu. In principe zitten ze op het zelfde energienet. Alleen wordt het opgeslagen in 
een accu.

Financiering
Ik heb een onderhoudsbudget en daar moet ik alles van doen. Gemeente Nijmegen is wel bezig met een soort hypotheek, 
omdat het geld minder is, zodat ik eventuele leningen kan afsluiten.

Voor subsidies ben ik al weer te laat. Ik probeerde een Europese subsidie aan te vragen voor slimme lichtmasten. Dat 
had ik dit jaar willen doen, ben er helaas nog niet aan toegekomen.

Ik heb een budget en dat is vrij te besteden. In zoverre ik heb een budget en daarvan moet ik alles in de lucht houden 
en daar zo veel mogelijk mee doen. Van dat budget moet alles betaald worden van bekabeling. Ik heb nu net in de 
grond liggen wat dermate oud is, dat het aan het storen is en die moeten vervangen worden. Het ondergrondse kost 
net zoveel als het bovengrondse. Gemeenten zoals Arnhem hebben het zelfde verhaal. Bijvoorbeeld een Amsterdam of 
een Rotterdam hebben heel veel masten boven de grond staan, maar aan de onderkant hebben ze niks. Dat hebben zij 
allemaal niet in eigen beheer. Gemeente Nijmegen wil alles in eigen beheer houden. Het is niet fijn om afhankelijk te zijn 
van een netbeheerder.

Gemeente Oss
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Onder de grond beheert (was Essent) Enexis het netwerk. Er is een bedrijven terrein dat de gemeente zelf in handen 
heeft. De Gemeente ziet geen aanleiding om het netwerk zelf te gaan beheren. Daarnaast koopt de gemeente groene 
energie in. 

10 - 15 geleden heeft de gemeente het netwerk in eigen beheer genomen. Wat hiermee wordt bedoeld is dat men zelf 
kan aangeven wanneer het licht aangaat etc. Het beleidsplan op dit moment wordt over 4-5 jaar geherformuleerd.

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
De verlichting van Oss is nu 4-7 procent verLED en komt waarschijnlijk wat hoger uit dit jaar (2015). Men doet mee aan 
het Energieakkoord en wil in 2020 40 procent verLED hebben. Er is een achterstand maar de gemeente Oss heeft nu een 
impuls bedrag van 1,6 miljoen euro om dit in te halen. Ze hadden namelijk  een tekort in vervangingsbudget en ze wilden 
duurzaam vervangen bij het vervangen, dat ook weer geld bespaard. In Oss staan 19.500 lichtmasten.

Waar bezuinigen we op?
Tegenover deze bezuinigingen staat dat we in de begroting structureel budget hebben vrijgemaakt voor vervanging van 
openbare verlichting, VRI’s en parken. Daarnaast hebben we in de afgelopen voorjaarsnota een eenmalig budget van € 
1,6 miljoen vrijgemaakt voor omvorming naar meer energiezuinige verlichting. De besparing op energiekosten die we 
hiermee realiseren zetten we in voor een tijdige renovatie op langere termijn. (Gemeente Oss-programmabegroting, 
2014)

Hier op het dak komt dan een lichtmeter te zitten en die staat in draadloze verbinding met de kasten. Heb ook een 
aantal kasten onder de bomen staan, daar komt apart systeem voor zodat die eerder schakelen. Ik krijg straks als het 
goed is twee meetsystemen. Een meetsysteem voor in de stad en een meetsysteem voor onder de bomen.

Er wordt alleen nog maar gedimd, in zoverre daar waar een traditionele lichtbron geplaatst is daar wordt hij gedimd. 
Op het moment dat er een LED geplaatst wordt, afhankelijk van het vermogen; beneden de 24watt wordt er niet meer 
gedimd. Dat heeft te maken dat de dim oplossing dan vele malen duurder is dan dat het aan energie besparing oplevert. 
Het is milieu technisch dan wel een hele goede zet, maar als ik 14 watt moet gaan dimmen naar 7 watt, dan heb ik maar 
7watt winst. En daarvoor zou ik dan wel een investering moeten doen van 65 euro, om 12 euro eruit te kunnen halen. 
Dat gaan we dus niet doen.

Dat is ook wat wij hebben terug gekregen dat dat de reden is waarom gemeenten lang wachten met LEDden. Dat het 
omslagpunt pas 3 jaar geleden kwam, dat het kostentechnisch mogelijk werd.

Technische toepassingen
Gemeente Nijmegen heeft al technische toepassingen op een lichtmast. Wij hebben een behoorlijk stuk rondweg, op die 
palen hebben wij een aanwezigheidsmodule zitten. TviLight is daar de leverancier van, die meet de aanwezigheid. Of 
er verkeer langskomt. Normaal staat de lichtstand op 20 procent en als er dan een auto aankomt wordt het vermogen 
opgeschroefd, naar 80 of 100 procent afhankelijk van het lichtniveau. Dat doet hij drie lichtmasten van te voren, de 
automobilist ziet daardoor niet dat er voor hem iets gebeurd. Zodra de auto er weer voorbij is gaat hij weer naar de 20 
procent.

We hebben straks ook een fietspad wat door een park heen loopt en daar komt dat ook te staan. Die zullen dan anders 
worden afgesteld.

En heeft de Gemeente Nijmegen eventueel nog plannen voor de toekomst om andere dingen er ook aan vast te zetten, 
bijvoorbeeld lichtmasten bij parkeerplaatsen met mogelijkheden om auto’s elektrisch te kunnen opladen?

Oplaadpunten in een lichtmast wordt lastig, je kunt wel een compilatie maken. In een mast mogen nooit twee 
aansluitingen zitten. Dan moet je twee aparte zuilen hebben staan, je mag nooit twee verschillende aansluitingen in 
1 mast hebben zitten. Dat komt doordat mocht het zo zijn dat die mast aangereden wordt er twee partijen moeten 
schakelen anders kan je nooit veilig werken. Daarom hebben wij in Nijmegen ook de verlichting en de verkeerslichten 
aangesloten op verschillende punten.

Wanneer we kijken naar de technische toepassing van TviLight dan zit dat gewoon op eigen voeding van de lichtmast 
zelf. Als de lichtmast uitstaat dan meet de TviLight niks, dus overdag is er geen activiteit.

Overdag ook meten is een mogelijkheid in de toekomst, dan zouden er aanpassingen moeten worden gedaan op de 
lichtmast. Dat is een extra voeding aanbrengen, maar die moet dan wel uit die kast vandaan komen.

Er is nu nog geen plek in een lichtmast voor andere toepassingen van bedrijven.

Wet- en regelgeving
Er wordt een auto gemeten, maar we kunnen niet zien wat of welke auto het is. Daar wordt niet naar gekeken. Dat is het 
verschil tussen verschillende systemen. Deze meten alleen aanwezigheid door detectie, maar er zijn ook systemen die 
hebben daar een camera inzitten. Phillips bijvoorbeeld heeft er camera’s inzitten en die kunnen voor andere doeleinden 
gebruikt worden. Dit systeem niet en daar is bewust voor gekozen met het oog op privacy.

We zijn van plan om zeker in de binnenstad, dat we in bepaalde armaturen detectie van gsm activiteit. Niet zozeer 
op welk telefoonnummer, maar hoeveel telefoonnummers. Hoeveel zendbronnen er aanwezig zijn, dan weet ik ook 
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aan gewend worden. Licht wordt op een gelijkmatige manier gedimd. Aan zonne-energie zit geen wet/regel, wel het 
Energieakkoord, daar houdt men zich aan. Men gaat voor energie zuinige verlichting. Als in 2020 gemeenten  niet 
voldoen aan de afspraken, dan verwacht men wel dat er regels en wetten zullen komen. 

4.1 Ambitie/visie
De visie van de gemeente Oss is kort samen te vatten als het streven naar duurzaam en
doelmatig verlichten, gebruik makend van nieuwe technieken. Doelmatig verlichten kan worden samengevat als “niet 
verlichten, tenzij…” en houdt in dat alleen daar verlicht wordt waar het een meerwaarde heeft en te verlichten met een 
passende intensiteit. Donkerte wordt niet bestreden maar juist toegepast daar waar dit mogelijk is. Duurzaam houdt 
in dat gebruik gemaakt wordt van nieuwe technieken als bijvoorbeeld dimmen en LED-verlichting waarmee wordt 
bijgedragen aan het reduceren van het energieverbruik en de uitstoot van CO2. Ook materiaalgebruik met een laagste 
milieulast is van belang. Er wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij landelijke en regionale duurzaamheidsambities 
(Duurzaam Inkopen, Energieakkoord).

De gemeente Oss kijkt steeds bij vervangingsopgaven naar de mogelijkheden van nieuwe
technieken. Dit betekent onder andere ook dat voor toepassing van donkerte waar dit mogelijk is er kritisch wordt 
gekeken naar alternatieve methoden voor oriëntatie en geleiding bij bijvoorbeeld bochten en kruisingen in het 
buitengebied.
Naast verminderen van energieverbruik brengen we ook de hoeveelheid lichthinder en
lichtvervuiling terug, zonder onnodige concessies te doen aan de verkeersveiligheid.
Gemeente Oss streeft naar openbare verlichting die duurzaam en tegen acceptabele kosten

bijdraagt aan:
• De verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid
• Het gevoel van sociale veiligheid
• Het creëren van sfeer/gezelligheid
• Kwaliteit/identiteit van de deelgebieden/wijken/dorpen
(Gemeente Oss-Beleidsnota openbare verlichting (Gemeente Oss, 2014)
 
financiering
Financieren komt uit de gemeentelijke begroting. Subsidies kunnen  ze niet aanvragen want ze doen alleen aan LED 
waar geen subsidie meer opzit. Men doet niet veel aan innovatie waardoor ze ook niet in aanmerking komen voor 
subsidie.

Gemeente Roosendaal
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Ze hebben geen eigen netten. 70 % bestaat uit combinet en 30 % uit solo netten (eigenaar Enexis). Men kiest daarnaast 
ook niet voor het het hebben van eigen netten.
 
Energieleveranciers: Green Choice
Onderhoud: via Europese aanbesteding op basis van EMVI
Aantal lichtmasten in uw gemeente, verdeling in gemeente per gebied (stedelijk, buiten bebouwde kom, buitengebied): 
17:000 objecten, waarvan ongeveer 1000 in het buitengebied.
 
Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
 Hebben geen oude lichtbronnen meer. Alles is of Son, of CPO of PLL, of LED.
Vervanging gebeurt op afschrijving ( 20 jaar ) en LED alleen als de terugverdientijd kleiner is dan 5 jaar.
 3-4 % is LED in gemeenten Roosendaal
Via de netbeheerder (toon frequent) worden de lichtmast aangestuurd. 
Toekomst plannen: Wanneer daarvoor budget vrij zou komen (geen prioriteit), streef ik naar Telemanagement. Daarnaast 
is er geen concrete planning. 

Nieuw licht in het straatbeeld van Oss
In het afgelopen jaar is in verschillende straten in Oss de openbare verlichting aangepast.
Vervanging van lampen, armaturen en soms de complete installaties is na verloop van tijd nodig door slijtage of 
ouderdom. Eind 2014 heeft de gemeenteraad gekozen voor een inhaalslag in toepassing van LED en een lager 
lichtniveau dan voorheen. Hiermee wordt energiegebruik verminderd zonder afbreuk te doen aan de veiligheid. In het 
komende jaar worden meer LED lampen geplaatst in bestaande armaturen. (Openbare verlichting, 2015)

 
Investering openbare LED verlichting
Gepubliceerd op: 08-10-2014
Het college van burgemeester en wethouders trekt 1,6 miljoen euro uit voor investeren in LED verlichting in de openbare 
ruimte. Hierdoor wordt het energieverbruik van de openbare verlichting in 2020 de helft minder dan het verbruik nu. 
Gemeente Oss voldoet dan ruim aan de landelijke afspraken van het Energieakkoord. Dit staat in de Beleidsnota 
Openbare verlichting die de gemeenteraad op 30 oktober behandeld.

Minder uitval en storingen
De besparing op energiekosten is ook nodig om op tijd de openbare verlichting te kunnen vervangen. Uit het 
meerjarenplan blijkt dat er nu te weinig middelen beschikbaar zijn om uitval en storingen aan de verlichting altijd en 
overal in de gemeente te kunnen verhelpen. Door de extra investering in LED verlichting neemt de storingsgevoeligheid 
en uitval van lampen af. ( Solarmagazine, 2014)
 
Aansturing van de lichtmasten gaat centraal via sturing van een gloedkas in een wijk of een buurt, het ligt aan het 
netwerk hoe deze kas in elkaar zit. Nu met de vervanging proberen ze individueel of op een ander groepsniveau. Er zijn 
masten die ze niet aan kunnen sturen. Ze willen wel dat het zo flexibel mogelijk wordt zeker als ze met dim verlichting 
werken.

Er wordt nu statisch gedimd vanaf 1 centraal punt, dat zal op termijn wel veranderen. Nu is de techniek nog niet zo 
snel. Elke keer als je aan vervaging toe bent is er wel weer iets nieuws. In de toekomst kan het zelfs zijn dat een mast 
individueel staat en afstuurt, zoals zonne-energie. 

Lichtvervuiling
Gemeente Oss kiest voor minder lichtvolume, de mogelijkheid om de lampen te dimmen en meer alternatieven voor 
verlichting in het buitengebied. Zo voorkomen we te veel licht in de nacht, oftewel ‘lichtvervuiling’. Lichtvervuiling kan 
storend zijn voor het dag- en nachtritme van planten, dieren en mensen. Met de Beleidsnota Openbare verlichting legt 
de gemeente de kaders voor een doelmatig openbaar verlichtingsbeheer voor een langere periode vast. (Gemeente Oss- 
openbare LED verlichting, 2015)

Technische toepassingen
Gemeente Oss probeert nieuwe toepassingen uit. Nu hebben ze masten die op zonne-energie werken, ook dimmen van 
licht is een onderdeel. Er is zelfs een straat waar ze verschillende lampen hebben neergezet om te testen wat het meest 
prettig is als licht. Er is wel een standaard keuze maar ze proberen veel uit. Men volgt wat er op de markt is. 

Technische toepassingen zijn vrij kostbaar, Oss wil er niet te veel op voorlopen in massa want het moet wel rendabel 
zijn, het is maar een middelmaat gemeente. Als je het te vroeg in het traject toepast kan je problemen krijgen. Men doet 
niet de aller gekste dingen ze volgen wel de technologische ontwikkelingen.
 
Wet en regelgeving
Veiligheid en leefbaarheid is belangrijk voor de gemeente Oss, daarom wordt er ook verlicht.  Het liefst zou men minder 
lichtmasten hebben omdat er veel lichtvervuiling is en dat is kostbaar. Men dimt wel zeker 70 procent ten opzichte 
van wat de Nederlandse norm aanbeveelt. Toch krijgt men reacties dat het licht niet fel genoeg is maar daar moet 
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laagspanningskabels van de lichtmasten in het Beatrix park aangesloten.
 
Gemeente Schiedam heeft een fietspad aangelegd van noord naar zuid Schiedam, de Poldervaart fietsroute. Alle 
lichtmasten langs dit fietspad bevatten intelligente sensoren. Deze lichtmasten branden altijd voor 10% wanneer de 
openbare verlichting aan staat, maar zodra er een fietser aan komt gaan er vier lichtmasten voor de fietser aan op 100 
procent. Dit systeem komt van Het bedrijf Tvilight in Groningen.

Wet en regelgeving
In Gemeenten in Nederland is het niet verplicht te verlichten, maar het is algemeen geaccepteerd dat er verlichting 
wordt neergezet voor sociale en verkeersveiligheid. Hiervoor zijn aanbevelingen beschreven in de ROVL 2011 (richtlijn 
openbare verlichting), hierin wordt beschreven waar er verlichting noodzakelijk is om een veilige omgeving te creëren. 
Binnen de waardes die hierin worden genoemd zijn alleen richtlijnen gecreëerd voor de Randstad en kunnen variëren in 
landelijke gebieden en kleinere gemeenten.

Financiering
Gemeenten mogen geen externe financier hebben. De meeste gemeenten leggen voor de financiering van de openbare 
verlichting zelf een bepaald bedrag opzij. Wat de meeste gemeenten echter niet weten is dat er een gemeentewet is. 
In deze wet staat beschreven dat als een gemeente een investering kan doen in een project, en deze in de helft van 
de levensduur terugverdiend wordt, dan moet de betreffende gemeente investeren. Dit is niet meer vrijblijvend. Als er 
sprake is van een project dat in de helft van de levensduur terugverdiend  wordt kan er geld worden geleend bij de bank 
voor Nederlandse gemeente tegen een hele lage rente.

Gemeente Sittard-Geleen
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Onderhoud wordt in opdracht van de gemeente door derden verricht. De kwaliteit van de
belangrijkste diensten wordt door de gemeente getoetst aan de hand van tevoren met de
opdrachtnemer overeengekomen normen. Het onderhoud is onder te verdelen in,
• groot onderhoud; grootschalig onderhoud en preventief onderhoud;
• klein onderhoud; correctief onderhoud, incl. klachtenonderhoud;
• renovaties en projectmatige vervangingen. (Sittard Geleen, 2008)

In Sittard-Geleen is Enexis de netbeheerder, ze hebben een kleine hoeveelheid bemeterde en een gedeelte gemeentelijke 
kabels 1%. Die zijn in beheer bij Ziut. 
Enexis voert zelf het onderhoud uit onder de grond van de kabels, de lichtmasten zijn eigendom van de gemeente maar 
worden onderhouden door Ziut. Deze situatie zal onveranderd blijven in de toekomst. Energieleverancier: Vrije energie 
B.V. DVEP.

Wanneer er iets wordt veranderd aan de infrastructuur dan loopt dit via Enexis, de gemeente en Ziut. De gemeente 
bepaalt of er extra toepassingen mogen komen. Volgens Sittard-Geleen wil de netbeheerder geen andere toepassingen 
op het netwerk.  

Aantal lichtmasten in Sittard-Geleen
21000 masten

 Technische toepassingen
De gemeente wil daarover nog niets kwijt.

Wet en regelgeving
Enige juridisch aspect is de Wegenwet. Andere zaken zijn richtlijnen
 
Financiering
De gemeente wil daarover nog niets kwijt.

Gemeente Schiedam
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
De energieleverancier is door een aanbesteding vanaf januari Nuon geworden. Het onderhoud wordt door de gemeente 
Schiedam zelf gedaan, dit wil zeggen dat zij zelf de aannemer zijn. Er staan 12000 lichtmasten in de gemeente 
Schiedam. Alles met betrekking tot het lichtnetwerk onder de grond is van Stedin. De gemeente Schiedam heeft 
helemaal geen eigen lichtnetwerk.

Alle lichtmasten zijn rechtstreeks op de laagspanning kabels aangesloten en het relais zit in de mast. Dit betekent dat 
overdag ook spanning in de lichtmast zit, en dat is redelijk uitzonderlijk . Dit komt alleen voor in Rotterdam, Amsterdam 
en in Schiedam, maar dit mag niet volgens de officiële NEN normen. Het huidige lichtnetwerk ligt er al 60-70 jaar dus dit 
kan niet zomaar worden aangepast.

Gemeente Schiedam heeft een los-vast overeenkomst met Stedin, dit wil zeggen dat zij zelfstandig onder hele strikte 
voorwaarden aan het net mogen werken. In sommige gevallen wordt dit wel met de netbeheerder gedaan, die krijgt een 
opdracht en schakelt Citytec in.

Onder hele strikte voorwaarden mag de gemeente zelf aan de kabels werken, maar als het om uitbreiding of vervanging 
gaat wordt dit altijd door Stedin gedaan. Stedin huurt in dit geval een aannemer in, maar de gemeente bepaald dan 
wanneer zij mogen beginnen. 

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
De gemeente is al heel lang met het Energieakkoord bezig en heeft op dit moment al heel veel LED verlichting. Verder 
worden er nog enkele dim technieken toegepast en andere energiezuinige verlichting. Op dit moment zijn er al hele 
woonwijken verLED, en de planning is dat binnen nu en 10 jaar de gehele gemeente verLED is.

Doordat de gemeente rechtstreeks op het net zit van Stedin zijn zij wel afhankelijk van de netbeheerder want die 
schakelt voor de gemeente. De netbeheerder schakelt de openbare verlichting aan en uit. Het aansturen wordt ook op 
andere manieren gedaan. De gemeente heeft een fietspad aangelegd van noord naar zuid Schiedam, de Poldervaart 
fietsroute. Alle lichtmasten langs dit fietspad bevatten intelligente sensoren. Deze lichtmasten branden altijd voor 10% 
wanneer de openbare verlichting aan staat, maar zodra er een fietser aan komt gaan er vier lichtmasten voor de fietser 
aan op 100 procent. Dit systeem komt van het bedrijf Tvilight in Groningen.

Op dit moment is de gemeente Schiedam onderzoek aan het doen om te kijken of ze alle rondwegen ook met het 
systeem van Tvilight kunnen uitrusten.

Gemeente Schiedam heeft hier twijfels over, omdat de huidige aansluiting maar zes ampère is. Als er meerdere 
toepassingen aan een lichtmast worden aangesloten moet er een sterkere aansluiting komen die vele malen duurder is.
Dit hebben zij nog niet.

Technische toepassingen
Alle parkeermeters zijn aangesloten op dezelfde energie aansluiting. Verder zijn er ook nog camera’s op de 
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wijze om de staat van de openbare verlichting optimaal te houden, gericht op het gebruik van de openbare ruimte.

Wetgeving
Het Burgerlijk Wetboek 1992 stelt dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor schade als de weg, inclusief de openbare 
verlichting, niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor gevaar 
voor personen of zaken oplevert. Wetgeving met concrete eisen ten aanzien van openbare verlichting is echter niet voor 
handen.

Richtlijnen
Bij (juridische) conflicten wordt snel naar richtlijnen teruggegrepen als er geen wetgeving en/of
gemeentelijk beleid voorhanden is.
Richtlijnen verlichtingskwaliteit
Thans gelden de volgende richtlijnen:
• NPR-13201 Richtlijnen voor openbare verlichting;
ROVL 2011
• aanbevelingen voor Openbare Verlichting opgesteld door de Nederlandse Stichting voor
Verlichtingskunde (NSVV), inclusief de Aanbeveling Verlichting van tunnels en
onderdoorgangen;
• het Handboek Wegontwerp.
Betekenis van de normen en aanbevelingen De Aanbevelingen voor Openbare Verlichting van de NSVV hebben geen 
wettelijke status, maar
kunnen door de gemeente in de privaatrechtelijke sfeer (bijvoorbeeld bestek/contract
gemeente/energiebedrijf of aannemer) worden voorgeschreven. In het beleidsplan openbare
verlichting moet worden vastgesteld in welke mate de gemeente zich gebonden acht aan de
NPR. De nu gemandateerde EN-normen daarentegen, worden op termijn wel bindend verklaard.
Dat wil zeggen dat de verlichtingsinstallatie in overeenstemming met deze normen ontworpen en
onderhouden moet worden.
Normen voor elektrotechnische en technische kwaliteit
Aspecten zoals technische en elektrotechnische eisen zijn uitvoerig vastgelegd in diverse
normen. Fabrikanten en installateurs zijn verplicht om hun werk volgens deze normen te
verrichten. Daardoor is het niet noodzakelijk om deze eisen hier te herhalen. (Sittard Geleen, 2008)

Financiering
Afgaande op de lastenindicatie van 2007 moet er € 1,24 miljoen gereserveerd worden voor de
levering van energie en het uitvoeren van het preventief onderhoud. Het resterende bedrag van het subproduct 
Openbare Verlichting, te weten € 379.000, kan aangewend worden voor het repressief/klachten onderhoud en daarnaast 
€ 294.000, voor rente- en kapitaalslasten.
Om het kwaliteitsniveau B te handhaven, is in het kader van IBOR een investeringsbedrag van
€ 635.000,- beschikbaar voor vervangingen van masten en armaturen in 2008, en € 610.000,- in
de jaren 2009 en volgend. Voor het beheer en onderhoud, inclusief levering energie alsmede
kapitaalslasten, is in de periode 2008-2012, jaarlijks structureel ongeveer € 1,8 miljoen
beschikbaar. Daarnaast heeft uw raad voor de komende 3 jaar een aanvullende IBOR-bijdrage
van € 32.828,- voor het jaar 2008 en € 61.384,- voor respectievelijk 2009 en 2010 beschikbaar
gesteld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. (Sittard Geleen, 2008)

Daarnaast zijn ze bezig met een EFRO subsidie. Meeste komt uit het gemeente budget.  

Gemeente Tilburg
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Alle kabels zijn van Enexis en dat wil de gemeente in de toekomst niet veranderen. Er is een klein deel wat in eigen 
beheer is maar dit komt voornamelijk vanuit een ver verleden. Het is een uitzondering dat we dat deel in eigen beheer 

23000 armaturen
Maturiteit lichtnetwerk per gemeenten
Gemeente wil de bezuiniging van 20% behalen, de algemene tendens volgens Sittard-Geleen is dat het Energieakkoord 
niet behaald gaat worden. Het is ook niet zeker of Sittard-Geleen het gaat halen, ze zijn sceptisch. Armaturen worden 
niet structureel vervangen met LED. Binnenkort willen ze weer bij B&W budget vrij krijgen. 

VerLEDding wordt alleen toegepast bij projecten. Wanneer er bijvoorbeeld in een straat een aantal armaturen aan 
vervanging toe zijn worden deze vervangen met LED-verlichting. 
Ongeveer 3 procent (nog geen 1000 stuks) is verLED. Echter worden niet alle verouderde lichtbronnen vervangen met 
LED, dit om de lichtstructuur van een straat niet te veranderen. Dan wordt er gekozen voor vervanging met eenzelfde 
lichtbron.  

De verlichting wordt alle dagen astronomisch ingeschakeld (alle verlichting aan).
06.30 verlichting wordt in de wintermaanden op dit tijdstip weer ingeschakeld (ochtend verlichting).
Betekenis van de gebruikte afkortingen:
A3 = verlichting astronomisch “In” en ma t/m zo om 02.00 uur “Uit”
A3W = verlichting astronomisch “In” en ma t/m do om 02.00 uur “Uit”
en in het weekend vr t/m zo om 04.00 uur “Uit”
C = verlichting continue ingeschakeld
DUIT = oudere armaturen waarvan de tweede lamp niet meer in bedrijf is
N = verlichting astronomisch “In” en bij zonsopkomst “Uit” dit is de
zogenaamde nachtverlichting
W7O1 = verlichting astronomisch “In” en ma t/m do om 11.00 uur “Uit”
en in het weekend vr t/m zo om 01.15 uur “Uit” tevens wordt in de
wintermaanden november t/m begin maart de verlichting die om 11.00

en 01.15 uur wordt uitgeschakeld om 06.30 uur weer (Sittard Geleen, 2008)
Centraal geregeld via Enexis. Via Toon Frequent signaal. 

Enexis is bezig met slimme meters voor het lichtnetwerk. De gemeente heeft geen plannen om het te veranderen. 

Sittard-Geleen is bezig met het verdimmen van het netwerk. Dit doen ze statisch en niet dynamisch, dus op vaste tijden. 
Dynamisch vinden ze te kostbaar. Verder geen extra toepassingen. 

Technische toepassingen
Er zijn geen technische toepassingen in Sittard-Geleen.

Wet en regelgeving
Gemeentelijke verantwoordelijkheid, wet -en regelgeving
Vanuit de gemeentelijke zorgplicht en verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte, streeft de gemeente naar een efficiënte 
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van Berkel-Enschot door kunnen geven. Deze wensen zijn door de gemeente zoveel mogelijk meegenomen in de 
vervangingswerkzaamheden. Zo komen er op een aantal plaatsen extra lichtmasten. 

Wethouder Roel Lauwerier (infrastructuur & mobiliteit) licht toe: “Energiezuinige openbare verlichting past perfect in ons 
streven naar een veilige stad. Het zorgt voor betere verlichting en meer sociale veiligheid. Het is ook nog eens goedkoper 
en beter voor het milieu.”

Achtergrond
Als er sprake is van grootschalige werkzaamheden vervangt de gemeente eventuele oude verlichting in de betreffende 
straat door LED-verlichting. Daarnaast zijn er nog ongeveer 2200 plaatsen met oude verlichting die vervangen worden 
naast het project in Berkel-Enschot. Eerder is besloten om ook deze verlichting versneld te vervangen. De kosten 
hiervoor zijn 1.400.000 euro. Door de besparing op energie- en onderhoudskosten verdient de gemeente dit bedrag in 
ongeveer 10 jaar terug. ( Tilburg, 2014)

Wet en regelgeving
Men houdt zich vast aan de ROVL. Het gaat de gemeente vooral om de hoeveelheid licht. 
Conform NEN 3940 worden alle lichtmasten gecheckt voordat ze in de grond komen. Er moet een installatie 
verantwoordelijke zijn die dit doet. Het gaat hier om veiligheid van de installatie in de lichtmast. 

Financiering
De lichtmasten worden betaald vanuit de exploitatie begroting en overige investeringen van de gemeenten. Er is een 
bepaald budget aangewezen om daarvan de lichtmasten te onderhouden.

Gemeente Utrecht 
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Utrecht heeft een volledig eigen net.

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Het beleid van de provincie Utrecht over de openbare verlichting (wegverlichting) is erop gericht om de lichthinder te 
beperken, het energieverbruik te verminderen en de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid te bevorderen. In de 
praktijk betekent dit ‘donker waar het kan’ en het toepassen van dimbare verlichting en andere innovatieve verlichting 
zoals oplichtende markering. Verlichting in natuurgebieden en in de ecologische hoofdstructuur beperken we zoveel 
mogelijk. Natuurlijk nemen we wel alle eisen van de verkeersveiligheid in acht. Als eerste in Nederland start de 
gemeente Utrecht een proef met het op afstand besturen van straatverlichting. De sterkte van de openbare verlichting 
is direct gekoppeld aan omstandigheden als weer en verkeersdrukte. Dit ‘dynamisch dimmen’ bespaart op termijn 20 tot 
25% energie. Ook reduceert het onderhoudskosten, want het systeem meldt welke lamp uitvalt. Wethouder Mirjam de 
Rijk (Openbare Ruimte) geeft donderdagavond 1 december aan de Cartesiusweg het startsein, samen met de partners 
Logica en Microsoft. Faciliteiten in de openbare ruimte zoals straatverlichting, verkeersregelinstallaties en riool gemalen 
verbruiken veel elektriciteit en kosten veel aan onderhoud en beheer. Met het zogeheten IBOR-systeem (Integraal 
Beheer Openbare Ruimte) kan de gemeente deze kosten aanzienlijk verminderen. “Het systeem komt tegemoet aan 
de vraag naar innovatieve toepassingen om deze voorzieningen efficiënter te maken, zonder afbreuk te doen aan de 
kwaliteit of veiligheid”, aldus wethouder Openbare Ruimte Mirjam de Rijk.

Besparen op energie en onderhoud.
De landelijke pilot in Utrecht omvat dertig lichtmasten aan de Cartesiusweg en duurt vier maanden. De lichtsterkte 
van deze dertig lantarenpalen is direct gekoppeld aan omstandigheden als verkeersintensiteit en weer. Hoe minder 
verkeer, hoe minder licht. Met dit ‘dynamisch dimmen’, dus openbare verlichting naar behoefte, bespaart de gemeente 
op energieverbruik. Het systeem werkt in principe autonoom, maar de bediening ervan kan ook handmatig. Zo kan 
de beheerder ergens tijdelijk de lichtsterkte verhogen, bijvoorbeeld voor hulpdiensten bij een ongeluk ‘s nachts. Ook 
bespaart de gemeente zo op beheer- en onderhoudskosten. Nu moeten inspecteurs de materialen periodiek op straat 
controleren. Met het IBOR-systeem zien zij de actuele stand van zaken op een tablet of zelfs smartphone. Zij krijgen een 

hebben. Van de 45.000 lichtpunten is er een 50 tal aangesloten die van henzelf zijn en dus ook de kabels. 

Als ze de kabels willen omleggen wordt dat gedaan volgens de wet en regels. Er is een aansluit tarief voor om dit aan te 
sluiten. De energie leverancier op dit moment is Eon, elke 4 jaar wordt dat opnieuw aanbesteed. 

De lichtmasten zijn in eigen beheer van de gemeenten zij voeren hier ook de regie over. Ze laten wel een andere partij: 
Van der Heuvel Uitgeest  de lichtenmasten onderhouden in opdracht van de gemeente. 

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Het  LED percentage in de gemeente ligt op 20 procent, hierdoor zit men met het verLEDden al op schema voor 
het einddoel van het Energieakkoord. Tevens is de gemeente al vanaf 2008 bezig met verLEDden. Het areaal van 
lichtmasten is vrij jong in de gemeente en ze zijn bezig om efficiëntere toepassingen te doen om het energieverbruik te 
verminderen. 

Tilburg stapt over op LED-straatverlichting
Publicatie: maandag 22 februari 2011
TILBURG - Tilburg gaat als eerste gemeente in Europa op grote schaal over op LED-straatverlichting. Voor het einde 
van dit jaar is een groot deel van de verouderde straatverlichting in de hele stad vervangen door energiezuinige LED-
verlichting van Philips.
Komende donderdag doopt wethouder Johan van den Hout de Vijverlaan in Tilburg om tot “LED-laan”. De gemeente 
Tilburg koopt in totaal 2400 LED-lampen van Philips. (Omroep Brabant, 2015)

In de gemeenten wordt er gedeeltelijk statisch gedimd. Er is onderscheid te maken in statisch dimmen namelijk: super 
statisch conservatief dimmen, er is een deel dat ingesteld kan worden vooraf en een deel wat dynamisch te dimmen is. 
Het is ook mogelijk om individueel de lichtmast te besturen.

Het Nederlandse Tilburg kiest voor slimme straatverlichting. De voorbije tien jaar wist het zijn energie uitgaven te 
stabiliseren door de straatverlichting stelselmatig te dimmen. Nu al de helft van wat het toen was. Nu koos het voor 
slimme straatlantaarns met LED-lampen die oplichten als er een voetganger of fietser doorkomt. “In 2015 willen we een 
klimaatneutrale administratie worden. Tegen 2025 willen we een klimaatneutrale stad zijn”, zegt Jos van Groenewoud, 
programmaleider openbare verlichting en verkeersregelsystemen. (Mainpress, 2011)

Technische toepassingen
Men wil graag een stap verder namelijk richting een Smart City. De toekomst plannen zijn gevisualiseerd via een stip 
op de horizon. We willen dat de verlichting aangestuurd kan worden op basis van weer, verkeer en calamiteiten. Dat 
is de basis. Na deze basis willen ze kijken of en waar er verlichting nodig is en dan alleen wanneer er iemand gebruik 
van maakt het licht aangaat. Ook willen ze bekijken hoe het gedrag van mensen beïnvloed wordt door licht. Ze zijn erg 
geïnteresseerd in wat Eindhoven doet.

Er is een stuk in Berkel en Enschot waar met behulp van sensoren de verlichting automatisch omgeschakeld of dimt. Op 
dit moment is en blijft het hierbij want uiteindelijk willen ze dit toepassen in de lichtmasten die ook dynamisch kunnen 
dimmen. Hiervoor is meer onderzoek voor nodig en de terugverdien periode en financiering is nog te hoog. 
Vervangen 1500 lichtmasten Berkel-Enschot
7 maart 2014
De gemeente vervangt oude lichtmasten in Berkel-Enschot. De verlichting is afgeschreven, duur en belastend voor het 
milieu.
De 1500 oude lichtmasten worden vervangen door aluminium exemplaren met LED-verlichting. De nieuwe verlichting 
kan ‘s nachts gedimd worden. Dit geeft minder overlast voor de omwonenden, maar voldoende veiligheid voor 
voorbijgangers. Eind 2016 moeten de lichtmasten vervangen zijn. 

De inwoners van Berkel-Enschot hebben hun wensen op het gebied van openbare verlichting via de dorpsraad 
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Uit het interview met IGOV met Arthur Klink is gebleken dat Utrecht op dit moment alleen maar financiert uit eigen budget
Gemeente Veghel
 Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
De kabels onder de grond worden beheerd door Enexis. Er is wel wat eigen netwerk op een sportveld etc, maar dat is 
niet heel veel. Enexis staat de laatste tijd iets meer open voor innovatie maar dat is niet altijd zo geweest. Een voorbeeld 
is dat er met de kermis altijd 1 lichtmast moet worden weggehaald. Echter zijn er systemen waardoor je de paal kan 
inklappen, maar die mogen niet worden toegepast. Hierdoor kost het de gemeente elk jaar 500 euro om de paal door 
Enexis te laten weghalen. Enexis beheerd de kabel tot het blok (bij het luikje) vroeger was dit blok van de gemeente nu 
van Enexis. Van het blok tot het licht is van de gemeente zelf incl. de paal. 

Per project ligt het er aan waar de kosten liggen voor het omzetten van lichtmasten etc. er worden vaak offertes 
aangevraagd om het te laten omleggen. Onderhoud wordt gedaan door Enexis zelf wanneer er storingen zijn. De stroom 
wordt geleverd door de stroom leverancier, dit wordt om de zoveel tijd opnieuw aanbesteed, ligt er aan wat er het meest 
voordelig is. Onderhoud wordt gedaan door een extern bedrijf, Nobra. Burgers kunnen aangeven wanneer er iets kapot 
is. gemeente Veghel heeft 9989 lichtpunten

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
In Veghel is men niet zo bezig met LED, dit komt door de bezuinigingen en dat Veghel met 2 andere gemeente samen 
gaat (Schijndel en Sint Oederode). Het wordt gemeente Nijerijstad in 2017. Veghel heeft wel wat LED maar niet heel veel, 
wel dim verlichting. 

Omgekeerd- en dynamisch dimmen
In het PWA-sportpark is sinds begin maart een proef gestart met verlichten op aanbod. Dit houdt in, dat de openbare 
verlichting standaard op ca. 30% brandt en bij beweging van wandelaars, fietsers of automobilisten het niveau wordt 
verhoogd naar 70%. Na enkele minuten zakt het verlichtingsniveau terug naar ca. 30%. Bij calamiteiten kunnen de 
hulpdiensten het lichtniveau verhogen naar 100%.
Op een aantal toegangswegen heeft de gemeente Veghel de armaturen voorzien van dynamische dimsystemen. Deze 
zorgen ervoor dat de verlichting op dal uren terugdimt naar ca. 50%. In de spits wordt de verlichting verhoogd. Op afstand 
(computer) is deze verlichting aan te passen en zijn storingen direct zichtbaar en kunnen zo eerder verholpen worden. 
Deze techniek wordt inmiddels toegepast op de Bundersweg, Eerdsebaan, Bussele, De Amert-NCB-laan en Erpseweg. 
Dit zal in de toekomst worden uitgebreid. (Gemeente Veghel - verlichting, 2015)

Na enkele succesvolle proefprojecten kiest Veghel sinds enkele jaren voor LED als duurzame lichtbron. Vooral in het 
buitengebied worden verouderde straatverlichting door energiezuinige (groene) LED-lampen vervangen. De besparingen 
door toepassing van LED-verlichting zijn minimaal 20%. (Gemeente Veghel - verlichting, 2015)

Veghel is innovatief bezig op het gebied van dynamisch- en omgekeerd dimmen. Inmiddels hebben wij circa 658 
armaturen/lampen op deze manier uitgevoerd. Voordeel is dat je deze op afstand met de computer kunt bedienen, 
monitoren en storingen kunt zien. Totaal bezitten wij circa 10.600 lichtmasten. Waarvan circa ‟ gedimd wordt en er op dit 
moment 539 lampen als LED uitgevoerd zijn. 
(Philip Sonke, 2015)

Je zou het individueel kunnen aansturen maar het systeem is van MICOM die failliet was gegaan dus het staat nog on 
hold. Er komt een Allies protocol waardoor het wel mogelijk wordt. 

Gemeente heeft getekend voor het Energieakkoord van 2030. Er is een nieuw beleidsplan, maar dat is nog niet goed 
gekeurd door de andere 2 andere gemeenten. Volgend jaar wordt er wel een nieuwe gemaakt door de 3 gemeenten. 
Andere 2 gemeenten zijn wel bezig met LED. Toekomst is er wel, gezien het energie akkoord en het ligt aan wat de rest 
doet eigenlijk en of het doorontwikkeld wordt etc. 

melding dat een lamp het einde van zijn levenscyclus nadert en uitvalt, zodat de beheerder deze bijtijds kan vervangen.
Publiek private Samenwerking.

De gemeente Utrecht werkt voor de pilot samen met Logica en Microsoft. Als de proef na vier maanden succesvol 
blijkt, volgt mogelijk uitbreiding. Logica en Microsoft hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling 
van het systeem IBOR. Het integraal uitlezen en aansturen van uiteenlopende faciliteiten in de buitenruimte vereist 
innovatieve software en technologie. Deze bestaat uit een systeem van sensoren, objectcontrollers, datacom, opslag- 
en verwerkingssoftware en grafische presentatietechnieken. Utrecht gebruikt dit systeem vooralsnog uitsluitend 
voor openbare verlichting. Om 16.45 uur op donderdag 1 december geeft wethouder De Rijk een demonstratie van het 
systeem en zal zij symbolisch de straatverlichting aanzetten.

Met het vervangen van conventionele verlichting door dynamisch dimbare verlichting besparen we niet alleen kosten, 
maar we verminderen ook de CO2-uitstoot. Bij dynamische verlichting kan de provincie de hoeveelheid licht op afstand 
regelen. Bij veel verkeer of een slecht weer zal de verlichting maximaal branden. Bij normale omstandigheden is er 
minder licht nodig om de verkeersveiligheid te waarborgen.(Utrecht, 2015)

De openbare verlichting in Utrecht wordt vanaf januari 2006 aan- en uitgeschakeld met behulp van een sms’je. De 
gemeente Utrecht is hierdoor flexibeler om het tijdstip te bepalen waarop openbare verlichting aan en uit gaat. Het 
systeem bespaart energie, en kosten, omdat het niet langer met behulp van toonfrequent signaal of schakelklokken 
geschakeld hoeft te worden. De sms-dienst, opgezet door Telfort, ITN en OrcaGroup is een innovatieve ontwikkeling 
van het Ingenieursbureau van de gemeente Utrecht. Het systeem werkt door vanaf een centraal punt in de stad 
via lichtmeting in en uitschakel commando’s te geven door middel van sms. Arthur Klink, senior adviseur bij het 
ingenieursbureau Utrecht: ‘Het systeem werkt geheel zelfstandig zonder dat we er omkijken naar hebben en is zeer 
bedrijfszeker’. Het nieuwe systeem geeft via sms-berichten ook feedback vanuit de verschillende voedingskasten 
naar de dienst Stadswerken. Op deze manier is men direct op de hoogte van storingen. Met het oude systeem is men 
hiervoor afhankelijk van meldingen van de burger of politie, vanaf nu dus niet meer. De gemeente Utrecht verwacht 
dat het nog wel enkele jaren zal duren voordat alle oude kasten zijn omgebouwd. Op dit moment zijn 50 van de 500 
voedingskasten voorzien van het nieuwe systeem. Ook de afdeling cameratoezicht van de politie in Utrecht heeft haar 
interesse voor de toepassing getoond omdat ze hiermee in staat gesteld worden om naar wens verlichting bij of af te 
schakelen. (Telfort, 2006)

Langs het Amsterdam-Rijnkanaal heeft de gemeente het fietspad Papendorpsepad voorzien van dynamische 
verlichting en LED lampen. Als er geen verkeer langskomt, staan de 69 lantaarns aan het Papendorpsepad in een 
minimale brandstand, ongeveer twintig procent van de normale lichtsterkte. In deze stand wordt de omgeving niet echt 
verlicht, maar is de verlichting wel zichtbaar. De scheepvaart heeft er dan ook geen hinder van. Zodra er een fietser 
of bromfietser op komst is, op circa dertig meter voordat deze het fietspad betreedt, wordt er een signaal naar de 
verlichting gestuurd en gaat de lichtstand naar honderd procent. Dat gaat in delen van zeshonderd meter. Het gaat om 
het stuk van 2,5 km fietspad tussen de Prins Clausbrug en Nieuwegein. De energie die de LED armaturen nodig hebben, 
is 2700 kWh per jaar. Daarmee zijn de armaturen meer dan vijftig procent zuiniger dan normale straatverlichting. 
Dat komt door de verkeersafhankelijke dimstand, maar ook door het gebruik van de energiezuinige LED lampjes. De 
benodigde energie voor de LED verlichting wordt opgewekt door twee windmolens aan de Papendorpseweg bij de 
verkeerscentrale van Rijkswaterstaat.  (Utrecht, 2015)

Technische toepassingen
In het beleidsplan is te lezen dat Utrecht lichtmasten heeft die zijn uitgerust met bewegingsdetectoren die alleen aan 
gaan alleen iemand over het fietspad rijdt

Wet en regelgeving
Niet bekend. 

Financiering
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richtlijnen tot norm te verklaren, mede doordat steeds meer gemeente zijn overgegaan tot het hanteren van deze 
richtlijnen voor het ontwerpen, beheren en onderhouden van de openbare verlichtingsinstallatie.

Natuurbeschermingswetgeving
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Deze wet voorziet in de
bescherming van planten- en diersoorten en heeft daarmee uiteenlopende gevolgen voor een
gemeente. Het plukken van beschermde inheemse planten en het verstoren, vangen en doden van diersoorten wordt 
verboden door deze wet. Indien aangetoond is dat verlichting verstorend is voor bepaalde soorten kan op basis van 
de Flora- en Faunawet worden besloten dat de lichtbron aangepast of zelfs verwijderd moeten worden. Het is dus 
belangrijk dat bij elke beslissing over bijvoorbeeld uitbreiding van een woonwijk, de aanleg van nieuwe wegen of 
industrieterreinen, evenementen, etc. het aspect verlichting een rol speelt in de besluitvorming. In het kader van de 
Europese verplichtingen moet Nederland de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn implementeren in haar wetgeving. 
Deze Europese wetgeving voorziet in de bescherming van leefgebieden van verschillende planten- en diersoorten. 
Leefgebieden die zijn aangewezen als vogel- dan wel habitatrichtlijn gebied, genieten speciale bescherming. Plannen, 
projecten en andere handelingen met gevolgen voor het gebied en de aanwezige soorten worden getoetst aan bepaalde 
eisen. Aangezien de aanleg van verlichting negatieve gevolgen kan hebben voor dieren is toetsing van dit aspect door de 
gemeente noodzakelijk.

Europese aanbesteding
Het aanbestedingsbeleid voor de gemeentelijke overheid is ingegeven door de Europese
Aanbestedingsrichtlijn. In de besluiten BAO (Besluit aanbestedingsregels voor
overheidsopdrachten) en BASS (Besluit aanbestedingen speciale sectoren) staan regels voor het verstrekken van 
opdrachten door de gemeente. Beide besluiten zijn op 1 december 2005 in werking getreden. Deze twee besluiten zijn de 
implementatie van twee Europese
aanbestedingsrichtlijnen: de 2004/17/EG en de 2004/18/EG. Onderhoudswerkzaamheden aan de Openbare Verlichting 
worden gezien als een dienst waarvoor bij een kostenraming van meer dan € 206.000 (drempelbedrag 2008) een 
verplichting Europees aanbestedingstraject geldt.

Duurzaam Aanbesteden
Het onderwerp duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol binnen overheidsaanbestedingen. Ook gemeente 
voelen steeds vaker de behoefte om binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid aandacht te besteden aan duurzame 
inkoop. In de zomer van 2006 heeft de Tweede Kamer besloten dat de rijksoverheid uiterlijk in 2010 bij alle aankopen 
of investeringen milieu- én sociale criteria moet toepassen. Het gaat daarbij om een inspanningsverplichting. Ook voor 
gemeente is een inspanningsverplichting vastgelegd. Het gaat dan om 50 procent van het inkoopbudget.

Nieuwe Aanbestedingswet
Een nieuwe Nederlandse Aanbestedingswet zal samen met onderliggende regelgeving (AMvB’s)- naar verwachting 
in 2009 in werking treden. Met de nieuwe Aanbestedingswet wil het kabinet een modern wettelijk kader voor 
het aanbesteden maken. Aanleiding hiervoor is vooral het onderzoek van de Parlementaire enquêtecommissie 
Bouwnijverheid. De nieuwe wet schept de mogelijkheid om op nationaal niveau nadere regels te stellen ter aanvulling 
of verduidelijking van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Het is nog onduidelijk welke gevolgen de nieuwe 
Aanbestedingswet heeft voor het gemeentelijke inkoopbeleid.

Grondroerdersregeling
Voor eigenaren van kabels en leidingen zijn per 1 april 2008 nieuwe wettelijke eisen van kracht. Dit houdt verband 
met de Grondroerdersregeling. Het voorstel van deze wet, inclusief overgangsperiode, is in 2006 door de ministers 
goedgekeurd. Doel van de nieuwe wet is vooral om graafincidenten te voorkomen. Alle graafwerkzaamheden lopen 
voortaan via het kadaster. De beheerder dient alle ligginggegevens digitaal in een vectorbestand bij te houden en 
geautomatiseerd aan te leveren aan het kadaster. Het agentschap Telecom, een onderdeel van het ministerie van 
Economische Zaken, voert het toezicht hierop uit en kan eventuele bestuurlijke boetes uitvaardigen, mocht deze wet niet 
nageleefd worden. Het is duidelijk dat door de wettelijke verplichting tot het aanleveren van de gegevens, het belang van 

Technische toepassingen
Er zijn geen andere technische toepassingen dan licht in de lichtmasten. wel reclames, info borden etc.
 
Naast openbare verlichting hebben wij ook een aantal voetbaltrainingsvelden met LED-verlichting uitgevoerd en is in het 
centrum van Veghel interactieve verlichting en groenvoorziening aangebracht, waarbij wordt ingespeeld op de hybride 
klant van morgen.
Kijk maar eens op: https://www.youtube.com/watch?v=OUX-cSlDb5Y. Halverwege 2015 krijgt dit een 
vervolg. (Gemeente-Digitale-stadsmuren,2015)

Wet en regelgeving
Er zijn alleen het veilig wonen en senioren label, voor de rest zijn daar alleen afspraken mee. NRSV ARBO NEN zijn 
richtlijnen. Hier houden ze zich ook aan vast. 

Koploper Taskforce Verlichting
In 2007 heeft toenmalig minister Cramer de Taskforce Verlichting opgericht. Doelstelling van de Taskforce is om 
in 2015 20 % energiebesparing te behalen in openbare verlichting. Veghel is aangewezen als een van de koploper 
gemeenten. Zo geeft de gemeente ook meteen invulling aan het Klimaatakkoord, dat de lokale overheden en het Rijk 
eind 2007 met elkaar gesloten hebben. Samen willen ze het klimaatprobleem aanpakken, onder meer door middel 
van energiebesparing en duurzaam inkopen. Als koploper blijft Veghel nieuwe innovatieve ontwikkelingen toepassen. 
(Gemeente Veghel - verlichting, 2015)

Duurzaam Veilig
Nog steeds veroorzaakt het verkeer vele doden en gewonden in ons land. Om een impuls te geven aan de 
verkeersveiligheid hebben Rijk, de Provincies, de Waterschappen en de gemeente afspraken gemaakt. Dit betreft onder 
meer categorisering van wegen, overige infrastructurele maatregelen, nieuwe verkeersregels, handhaving educatie, 
voorlichting en flankerende maatregelen voor de integrale uitvoering van Duurzaam Veilig.
Kenmerken zijn:
- infrastructuur die is aangepast aan de weggebruikers;
- voertuigen die voorzien zijn van hulpmiddelen om de taken van de bestuurders te
vereenvoudigen en voldoende bescherming te geven;
- verkeersdeelnemers die goed zijn opgeleid en geïnformeerd.
Het uitgangspunt van functionaliteit van wegen is in de Duurzaam Veilig visie vertaald in een
eenduidige categorisering van wegtypen. Er worden drie categorieën wegen onderscheiden met een verschillende 
functie: Stroomwegen, Gebiedsontsluitingswegen en Erftoegangswegen. Deze zijn dan ook opgenomen in het Verkeers- 
en vervoersplan van de gemeente Veghel. Een van de doelstellingen van dit beleidsplan is om de verlichtingskwaliteit 
naast technische en economische aspecten mede te baseren op sociale veiligheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Er 
is dus een duidelijke relatie aanwezig tussen Openbare Verlichting en Duurzaam Veilig. In dit plan is daarom een relatie 
gelegd tussen de gewenste verlichtingsniveaus op de te onderscheiden categorisering van wegen in het kader van 
Duurzaam Veilig.

NSVV Normen
Er zijn nog geen wettelijke of andere bindende bepalingen betreffende de verlichtingskwaliteit. De Nederlandse Stichting 
Voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft samen met het Nederlands
Normalisatie Instituut(NNI) in 2002 de Nederlandse Praktijkrichtlijnen voor Openbare Verlichting opgesteld. Deze 
richtlijnen worden al in veel gemeente als leidraad bij de invulling van de Openbare Verlichting gehanteerd. In 
deze richtlijnen is getracht de verschillende verlichtingseisen op elkaar af te stemmen door onderscheid te maken 
in: openbare ruimten met een verkeersfunctie, openbare verblijfsruimten en ruimten, die beide functies kunnen 
vervullen. Aan de hand van de functie en de kenmerken van de openbare ruimte (te weten bebouwing, functie van 
de weg, infrastructuur, verkeer, verkeersintensiteit of moeilijkheidsgraad) worden verlichtingsklassen opgesteld. De 
verlichtingsklassen geven aan, aan welke kwaliteitscriteria de Openbare Verlichting moet voldoen. Deze kwaliteitscriteria 
hebben betrekking op de verlichtingssterkte en de gelijkmatigheid van de verlichting. De landelijke tendens is om deze 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOUX-cSlDb5Y
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over aanmelding, prioritering en het plannen van elke storing.  Voor het oplossen van de storingen in het ondergrondse 
deel waar het eigen net aanwezig is, is de gemeente Venlo verantwoordelijk. Gemeente Venlo wordt hierin door de 
contractpartner ondersteund bij het oplossen en herstellen van storingen aan het openbaar verlichtingsnet en/of de 
aansluiting van de lichtmast.  

Gemeente Venlo heeft 20150 dragers (masten, draden, viaduct etc.) en 22000 armaturen.
Van de 20.150 masten zijn 1.342 stuks (7%) geplaatst voor 1970. Ongeveer 6.813 armaturen (30%) hebben hun technische 
levensduur (20 jaar) al bereikt. In de komende beleidsperiode 2011 – 2020 zullen nog 6.668 armaturen (30%) hun 
technische levensduur bereiken. In de Gemeente Venlo resteren nog circa 2.920 armaturen met een niet-energiezuinige 
lamp. Het betreft voornamelijk de HPLN- en TLE(M) lampen. De openbare verlichting voldoet niet overal aan de eisen die 
vanuit de Nederlandse Richtlijn voor Openbare Verlichting 2011 (ROVL-2011) zijn vastgesteld. (Venlo, 2012)

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Voor wat betreft het Energieakkoord. Het vervangen van alle armaturen ouder dan 20 jaar door LED-armaturen in 
combinatie met dimmen levert dit een energiebesparing op van 1.725.937 kWh hetgeen een besparing is van 43% op het 
totale energieverbruik. Met deze vervangingen wordt de ambitie van 3% energiebesparing per jaar ruim gehaald. 

2.920 lampen zijn nu nog niet energiezuinig, nu nog HPLN en TLE lampen. 
Voor 2020 alle armaturen ouder dan 20 jaar vervangen voor LED in combinatie met Dim functie. 
Masten worden geïnspecteerd voor 2020 en wanneer deze ouder zijn dan 40 jaar worden ze vervangen. 40% is nu 
verLED.

Het principe bij dimmen van de Openbare Verlichting is dat alle lampen blijven branden, maar op het tijdstip dat 
normaal gesproken de avondverlichting wordt gedoofd, wordt het lichtniveau van alle lampen met de helft gereduceerd. 
Hierdoor worden donkere plekken die normaal ontstaan door het uitschakelen van de avondbranders voorkomen. De 
gelijkmatigheid van de verlichting blijft dus gehandhaafd alleen de lichtintensiteit wordt minder.  

66% van de lampen is nu energie zuinig:

De Openbare Verlichting wordt door middel van een astronomisch uurwerk in- en uitgeschakeld. De in- en 
uitschakeltijden van de verlichting zijn afhankelijk van de stand van de zon. De avondverlichting wordt een kwartier na 
zonsondergang ingeschakeld en wordt ‘s nachts uitgeschakeld. ’s Ochtends wordt de verlichting weer ingeschakeld tot 
een kwartier voor zonsopkomst. De nachtverlichting wordt een kwartier na zonsondergang ingeschakeld en gaat een 
kwartier voor zonsopkomst uit. (Venlo, 2012)

DOV systemen (Dynamische Openbare Verlichting systemen), is een manier om dit in de toekomst aan te passen. 
Dynamische verlichting betreft een verlichtingsinstallatie waarbij de verlichting brandt als het nodig is, dus 
weggebruikers aanwezig zijn.  

een goed functionerend beheerssysteem wordt vergroot. Voor de Openbare Verlichting in de gemeente Veghel heeft de 
Grondroerdersregeling nauwelijks betekenis aangezien de gemeente geen beheerder/eigenaar is van het ondergrondse 
OV-kabelnet.

Taskforce Verlichting
De minister van VROM heeft in 2007 de werkgroep Taskforce Verlichting ingesteld. Deze kreeg de opdracht mee om 
met voorstellen en ideeën te komen waarmee energiezuinige verlichting in Nederland gemeengoed kan worden en 
lichthinder kan worden beperkt. Na het verschijnen van het adviesrapport ‘Groen licht voor energiebesparing’ (mei 2009), 
is de Taskforce betrokken bij de uitvoering van de maatregelen uit dit rapport. Sinds het uitkomen van het rapport van 
de Taskforce Verlichting zijn er veel positieve ontwikkelingen geweest op het gebied van energiezuinige verlichting. 
Belangrijk positief nieuws kwam daarbij uit Brussel. In maart 2009 zijn door de Europese Unie – op basis van de Richtlijn 
Ecodesign - twee verordeningen vastgesteld met energie-efficiëntie-eisen op het gebied van huishoudelijke en straat- 
en kantoorverlichting. Door deze verordening komt er per september 2009 een verbod op het in de handel brengen 
van alle matte gloeilampen en voor heldere gloeilampen van meer dan 80 Watt. Per september 2012 geldt dit verbod 
voor alle gloeilampen. Ook de meeste energie-onzuinige fluorescentielampen (TL) worden per maart 2010 en 2012 
verboden. Op het gebied van openbare verlichting hebben de verordeningen minder invloed op de bestaande situatie 
in Nederland. Er komt per maart 2010 een verbod op het in de handel brengen van enkele, in Nederland niet zo veel 
voorkomende varianten, zoals de hogedrukkwiklampen. Er zijn circa 90.000 van deze lampen in Nederland, waarvan 
30.000 in de openbare verlichting. Deze zullen door gemeente en provincies vervangen worden in het kader van hun 
uitvoeringsplannen. Verder is er een systeem van energielabelling voor openbare verlichting opgesteld, afgestemd 
op de duurzaam-inkopen-criteria. Tevens wordt gewerkt aan informatie over de richtlijn NPR 13201-1, gericht op een 
pragmatische toepassing van de richtlijn in toepassingen zoals LEDverlichting en dynamische verlichting. In Europees 
verband wordt gewerkt aan Europese richtlijnen (door CEN; European Committee for Standardization).
Nobra Technisch Adviesbureau B.V. - Herziening Beleidsplan Openbare Verlichting, deel 1 (juli 2009)
(Gemeente Veghel - verlichting, 2015)

 Financiering
De kosten zitten bij de grondkoper en bij de gemeente zelf. Van de opbrengsten van de grondverkoop koopt de 
gemeente lichtmasten en onderhoud van. 
 
Gemeente Venlo
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
Eigen openbaar verlichtingsnetwerk, het Venlonet, hiervoor is een apart onderzoek uitgevoerd. 
Gemeente Venlo wil graag mogelijkheden onderzoeken om te bezuinigen op het beheer en onderhoud. Uit dit plan 
blijkt dat bezuinigingen op het gebied van schilderen of lampcontrole mogelijkheden zijn. De aansluiting van openbare 
verlichting in de gemeente Venlo omvat een tweetal systemen, te weten Combinet en VenloNet.   Het eerste systeem 
het “Combinet” omvat grotendeels de gebieden Tradeport West, een gedeelte van Venlo Zuid, Tegelen en Belfeld, 
Arcen, Velden en Lomm. De lichtmasten zijn aangesloten op hulpaders in de aanwezige laagspanningskabels voor de 
voorziening van woningen en bedrijven. Het kWh-verbruik wordt niet gemeten maar wordt berekend op basis van het 
aantal aangesloten lichtpunten, het lampvermogen en de brandtijd. Dit alles Conform de Bijlage 15 van de Meetcode 
van de EK (Onderdeel van de E-Wet 1998)   Het tweede systeem, het “VenloNet”, komt voort uit het voormalige 
GEB Venlo. De verlichting is aangesloten op een afzonderlijk bemeterd openbaar verlicht kabelnet. Afrekening 
van de verbruikskosten geschiedt aan de hand van het gemeten kWh-verbruik. De gemeente Venlo is eigenaar en 
verantwoordelijk voor VenloNet. Op moment van schrijven wordt een onderzoek naar de haalbaarheid van VenloNet in 
opdracht uitgevoerd. (Venlo, 2012)

Voor het oplossen van de storingen in het ondergrondse deel is Enexis Netwerk verantwoordelijk. Om de voortgang 
bij storingen en communicatie bij het oplossen van openbaar verlichting aan het ondergrondse deel te bevorderen is 
er een servicenorm geïntroduceerd door Enexis Netwerk. Deze servicenorm geldt voor het hele verzorgingsgebied van 
Enexis Netwerk en het belangrijkste element in deze norm is de communicatie tussen gemeente en Enexis netwerk 
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Financiering
Subsidie EEEF
De subsidie bedraagt € 425.000,- en wordt verleend door het European Energy Efficiency Fund (EEEF). Om aanspraak 
te kunnen maken op de technische ondersteuning dient de financiering van het project te worden afgesloten bij het 
fonds. Het EEEF financiert onder andere projecten die zich richten op openbare energiebesparing en schone energie. 
Het EEEF is opgezet door de Europese Commissie met als hoofdinvesteerders de European Investment Bank, Cassa 
Depositi en Prestiti en wordt beheerd door de Deutsche Bank. De subsidies worden toegekend in de 28 EU-lidstaten op 

gemeentelijk, lokaal en regionaal niveau. (Venlo, 2014)
De totale investering voor het vervangen van masten en armaturen op basis van een afschrijvingstermijn van 20 
jaar voor armaturen en 40 jaar voor masten bedraagt € 7.105.360, exclusief BTW. Het jaarlijks beschikbaar budget 
van de gemeente voor openbare verlichting bedraagt € 500.000,- per jaar hetgeen ontoereikend is om te voldoen 
aan de vereiste € 7.105.360,- over de gehele periode van 2012 tot 2021. Er is een tekort van € 2.105.360,-. Echter, de 
cumulatieve besparingen van de bezuinigingen, energiebesparing en besparingen op onderhoud bedragen € 2.287.183,- 
over de periode 2012-2021. De totale besparing over de periode 2012-2021 op de energie- en onderhoudskosten 
bedraagt € 322.897. (Venlo, 2012)

Gemeente Zoetermeer
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
De gemeente Zoetermeer is niet alleen beheerder van de openbare verlichting (OV), maar ook eigenaar en beheerder van 
het bijbehorende elektriciteitsnet. Dat brengt specifieke verantwoordelijkheden met zich mee die voortvloeien uit de 
normen EN 50110, NEN 3140 en NEN 1010. 

Zoetermeer beschikt over circa 27.000 lichtpunten (lampen), 23.000 masten van allerlei soorten en afmetingen en 
circa 25.000 armaturen. In Zoetermeer zijn circa 500 grotere en kleinere voedings- en verdeelkasten onderdeel van de 
openbare verlichtingsinstallatie

Het beheer van de OV is de taak van de afdeling Stadsbeer (Sb) van de gemeente Zoetermeer.
Sb is verantwoordelijk voor het strategisch beheer, het objectbeheer en het onderhoud aan de OV (Gemeente 
Zoetermeer, 2011).

Pilkes uit Stompetoren is uitvoerend specialist op het gebied van verlichtingsinstallaties en heeft ruim 100 jaar 
ervaring op dit gebied. Zij verzorgen de installatie en het onderhoud van de verlichting in de stad Zoetermeer. 
Ook elektrotechnische installaties in kantoren en bedrijfscomplexen behoren tot hun werkzaamheden (Gemeente 
zoetermeer, 2015).

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
Het streven van de gemeente Zoetermeer is zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. In een
aangenomen motie (11 juni 2007) heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken dat Zoetermeer in de top 10 van de 

De laatste jaren is op enkele plaatsen, met name in de woonwijken zogenaamde dim verlichting toegepast. Dit houdt 
in dat alle lampen blijven branden, maar op het tijdstip dat de avond verlichting wordt gedoofd, wordt het lichtniveau 
met de helft gereduceerd. Hierdoor worden donkere plekken (zogenaamde ongelijkmatigheid) die ontstaan door het 
uitschakelen van de avondbranders voorkomen. De gelijkmatigheid van de verlichting blijft dus gehandhaafd alleen de 
lichtintensiteit wordt minder. De burger ervaart deze manier van verlichten als prettig en veilig. Daar waar geen dim 
verlichting is toegepast, kan de schakeling van avond en nachtbranders aangepast worden aan de specifieke situatie 
van het te verlichten gebied. De verhouding tussen avond- en nachtbranders mag nooit minder zijn dan 50%. Als dit wel 
gebeurt dan gaat de gelijkmatigheid van de verlichting, bij het toepassen van deze schakeling, sterk achteruit en wordt 
zelfs onacceptabel waardoor er na het doven van de avond verlichting donkere plekken ontstaan.  

Technische toepassingen
Door het toestaan van (verlichte) reclameborden, al dan niet bevestigd aan lichtmasten, kunnen voor de gemeente 
inkomsten worden gegenereerd. Ten aanzien van de plaatsing van reclameborden geldt, mede uit oogpunt van 
veiligheid, een aantal regels waaraan de aan te brengen objecten moeten voldoen. Bij verlichte objecten wordt de 
verlichting rechtstreeks aangesloten op een aanwezige ov-kabel of laagspanningskabel, of afgetakt van de aansluiting 
van de mast waaraan het reclamebord wordt bevestigd. De energiekosten worden tegenwoordig direct doorberekend 
aan de eigenaar / opdrachtgever van de reclame objecten. Een bijkomend aspect zijn de problemen welke kunnen 
ontstaan als de lichtmasten waaraan reclame-uitingen worden bevestigd de statische- en windbelasting niet 
kunnen opnemen, waardoor schades aan de betrokken masten ontstaan, die zelfs tot mastbreuk kunnen leiden. Uit 
veiligheidsoverwegingen dienen daarom de bepalingen te worden gevolgd.  
• PV-masten (Photo Voltaisch) Verlichting op zonne-energie raakt steeds meer ingeburgerd (een enkele mast 
of meerdere masten aangesloten op een zonnepaneel vindt thans plaats in die gebieden waar geen elektriciteit 
beschikbaar is of niet rendabel is het er heen te brengen). Toepassing van PV-masten in woonwijken staat 
nog ter discussie. De grootte van de huidige zonnepanelen zou bij plaatsing in woonstraten kunnen leiden tot 
ongewenste neven effecten. Wel wordt als voorbeeldstelling overwogen om PV-masten te integreren in bijvoorbeeld 
stadsplattegronden en bij muppies en abri’s of reclamezuilen.  
• DOV systemen (Dynamische Openbare Verlichting systemen) Dynamische verlichting betreft een verlichtingsinstallatie 
waarbij de verlichting brandt als het nodig is, dus weggebruikers aanwezig zijn.  
• Dynadimmer Programmeerbare lichtregelaar met als referentiepunt het nacht midden dimmer met 5 
programmeerbare stappen. Er is dan geen schakeldraad nodig 
Ziutcontroller (decentraal schakelen). (Venlo, 2012)

Wet en regelgeving
De openbare verlichting draagt bij aan een veilige en leefbare openbare ruimte als de verlichtingskwaliteit voldoende 
is. Onder de ‘verlichtingskwaliteit’ wordt verstaan: ‘Het niveau en de gelijkmatigheid van de verlichting, de kleur van de 
lampen en de toegepaste materialen’. De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft richtlijnen (ROVL-
2011) opgesteld aangaande de verlichtingskwaliteit. (Venlo, 2012)
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Bij het vaststellen van het gemeentelijk openbare verlichtingsbeleid moet rekening worden gehouden met de eventueel 
geldende normen en richtlijnen. De herkomst van de normen verschilt. Zo zijn er:
- nationale normen (NEN’s)
- Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR’s)
- Europese normen (EN’s) en
- normen van het Comité Européen de Normalisation (CEN).

alle onderdelen van de OV in Zoetermeer moeten aan de NEN 1010 voldoen(Gemeente Zoetermeer, 2011).

Financiering
In Zoetermeer zijn de twee belangrijkste financieringsbronnen voor het beheer van de openbare verlichting de algemene 
dienst (AD) en de Reserve Groot Onderhoud (RGO). Uit de AD wordt het DO bekostigd.Het GO aan de openbare verlichting 
wordt gefinancierd uit de Reserve Groot Onderhoud (RGO) (Gemeente Zoetermeer, 2011).

Gemeente Zwolle
Infrastructuur lichtnetwerk onder en boven de grond
De energieleverancier is Eon. Hier wordt groene stroom gekocht, verlichting zit hierbij in.
Het onderhoud wordt uitbesteed aan Ziut, oude  dochter van Enexis. Op dit moment zijn ze met een nieuwe 
uitbestedingsprocedure bezig. Dit wordt gezamenlijk gedaan met de provincie en omliggende gemeenten. In Zwolle zijn 
ongeveer 26000 lichtpunten. Ongeveer 95% binnen de bebouwde kom en 3% langs fiets routes en 2% langs gevaarlijke 
kruispunten.

Geen eigen netbeheer. De bekabeling en aannemers gaan via Enexis. Bemoeit de gemeente zich niet mee. Alles wat ze zelf 
doen gaat in overleg met Enexis.

Enexis word te allen tijde betrokken bij de aannemers die ingehuurd worden. Dit gaat alleen met goedkeuring van Enexis. 
Het kan ook zijn dat Enexis aannemers inhuurt. Bij de gemeente is bekend welke aannemers dat zijn. Degene die beheer en 
onderhoud aanvoert moet gemachtigd zijn om de aansluiting op het netwerk te doen.

Maturiteit lichtnetwerk per gemeente
De gemeente werkt er naar toe om in 2020 de aspecten te behalen. Een aantal onderwerpen uit het Energie akkoord 
verwachten ze eerder te behalen. Ze streven ernaar om het Energie akkoord na te komen.
De gemeente is voornamelijk bezig met de volgende aspecten.
• energie zuinige lichtkommen
• het ombouwen naar LED verlichting, zij zijn hier sinds vorig jaar mee bezig.
Veel oude lichtmasten en armaturen die vervangen moeten worden. Hier is geld voor gegeven door de raad waarbij 3000 à 
4000 lichtmasten en armaturen vervangen kunnen worden in de komende 2 à 3 jaren. Wekelijks worden er 40 masten en 
armaturen vervangen. Volgend jaar zal het geld op zijn en moet er volgend jaar weer geld vrij gemaakt worden door de raad.
• LED verlichting, energie zuinige lichtbron. Hier zitten dimmers in. Er wordt uitgegaan van statische dimmers. Dit wordt 
aangestuurd door een lichtmeter. Hierdoor gaat de lamp aan en uit. Er wordt 20% extra gedimd vanaf 22.00 uur en vanaf 0.00 
uur wordt er 20% extra gedimd. Om 5.00 uur komt er 20% bij en 6.00 uur komt er 20% bij zodat het totaal op 100% staat. Totdat 
de verlichting uit kan. Voor 2020 wordt het percentage van 40% bezuiniging behaald.

Zijn al 4 à 5 jaar bezig met infrastructuur aanleggen. Ongeveer 10 km hoofd infra aangelegd /  aangepast waarbij lichtbronnen 
met dimmers zijn toegepast.

Alles wat nu gedaan wordt is met LED en dimmers. Een ander systeem, alleen voor de binnenstad, is dat de verlichting van 
buitenaf aangestuurd kan worden waarbij de verlichting opgeschaald kan worden tot 100%, dit kan aangestuurd worden door 
de politie in de zin van calamiteiten verlichting.
Nog een ander systeem wat betreft dimmen; daar waar belangrijke fietsroutes zijn en vleermuizen vliegen. Er is een systeem 
bedacht om na 21.00 uur 20% te laten branden. Als er een fietser voorbij komt wordt het lichtniveau opgeschaald. Na één 

gemeenten met de beste klimaataanpak moet staan. Wat betreft het energiegebruik door de OV kan worden gezegd dat 
er in de jaren ’90 gebruik gemaakt is van
subsidieregelingen om armaturen vroegtijdig te vervangen door energiezuiniger types met energiezuinige lampen en 
elektronische voorschakelapparatuur. Hierdoor en door andere technisch-innovatieve ontwikkelingen is het energiegebruik 
redelijk stabiel gebleven, ondanks uitbreidingen van de OV-installatie. Ook nu is het beleid steeds bij vervangingen de meest 
energiezuinige variant te kiezen (zie hierna). Alle innovaties op het gebied van OV die energiebesparing mogelijk maken, 
worden door de gemeente Zoetermeer op hun energiebesparingspotentieel beoordeeld en waar wenselijk en mogelijk 
toegepast. Het meest voor de hand liggende moment vanwege kostenbesparingen om innovaties door te voeren is de 
vervanging van (onderdelen van) de OV. Met ingang van 2008 kan het energiegebruik nauwkeurig worden bijgehouden met 
de recentelijk geplaatste meters die op afstand uitleesbaar zijn. De realisatie van besparingsdoelstellingen kan daarmee 
nauwkeurig worden gevolgd. Zuinig energiegebruik realiseert Zoetermeer op verschillende manieren:

1. het zo efficiënt en effectief mogelijk verlichten van de openbare ruimte, dat wil zeggen het
toepassen van efficiënte, effectieve, duurzame en energiezuinige combinaties van lampen,
armaturen en voorschakelapparatuur, onder handhaving van de geldende normen voor
verkeersveiligheid en sociale veiligheid;
2. het waar mogelijk slim schakelen van de openbare verlichting waardoor de ‘remplacetijd’ van lampen wordt vergroot;
3. het waar mogelijk tijdens bepaalde periodes in een etmaal dimmen van de openbare verlichting;
4. het met een eigen stuursysteem daglichtafhankelijk schakelen van de verlichting;
5. het vervangen van verlichte bewegwijzeringsarmaturen door retro reflecterende typen.
In 2007 heeft Zoetermeer meegedaan aan een benchmark over energiegebruik van de OV-installatie op initiatief van de 
provincie Zuid Holland. Doel van de benchmark was om besparingsmogelijkheden te inventariseren. In de benchmark wordt 
het huidige energiegebruik vergeleken met de Energie Prestatie Openbare Verlichting. Uit deze benchmark (steekproef) 
is gebleken dat de OV van Zoetermeer energiezuinig is, maar dat op een aantal punten de norm van de minimale 
verlichtingskwaliteit niet wordtgehaald (Gemeente Zoetermeer, 2011).
Installatie van LED indirecte verlichting Zoetermeer
De gemeente Zoetermeer heeft in haar centrale winkelstraat de oude klassieke verlichtingsarmaturen van DE 
NOOD vervangen voor wederom een klassiek koperen armatuur van DE NOOD, van het type ‘Leidse Kap’ , in een 
onderhoudsvriendelijke ‘Elegance’ uitvoering. “Na een goed overleg tussen DE NOOD en de gemeente Zoetermeer is besloten 
alle masten een schilderbeurt te geven en 63 armaturen in de Dorpstraat te vervangen voor nieuwe armaturen met de DLM 
LED unit 26 watt” , vertelt Jaap van Hofwegen van de gemeente Zoetermeer. Deze armatuur heeft, gelet op de samenstelling 
en gebruikte materialen, een uiterst lange levensduur en is vrijwel geheel recyclebaar. “Naast de energie besparing van ca. 40% 
en een besparing in onderhoud van ca. 44 % is het beeld van de Dorpstraat lichttechnisch fraaier en zeer gelijkmatig geworden”  

Inmiddels zijn de armaturen geplaatst. “Zowel levering als plaatsing van de armaturen is door Duurzaam Zeeuws Licht 
uitgevoerd naar volle tevredenheid”. Het is de bedoeling om in de nabije toekomst ook de overige armaturen te gaan voorzien 
van deze indirecte LED-licht oplossing. Hierdoor zal het straatbeeld een grotere uniformiteit verkrijgen met sfeervolle en 
energiezuinige verlichting. “Al met al is dit een zeer geslaagd project geworden waarbij de samenwerking tussen DE NOOD 
en Duurzaam Zeeuws Licht enerzijds en de gemeente Zoetermeer anderzijds erg goed is geweest. Ook de reacties uit de 
Dorpstraat zijn alleen positief te noemen”, aldus dhr. van Hofwegen (Duurzaamzeeuwslicht, 2015). 

Tot en met 2011 staat er in het beleidsplan niets over verLEDden.

De openbare verlichting in Zoetermeer wordt aangestuurd door middel gevoelige lichtcellen op de toren van het stadskantoor. 
De signalen voor de aansturing lopen over het lokale zwakstroomnet / telecommunicatienetwerk. Zoetermeer is beheerder 
van het zwakstroomnet en telecommunicatienetwerk (Gemeente Zoetermeer, 2011).

Technische toepassingen
Niet bekend

Wet en regelgeving
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minuut wordt terug geschaald naar 20% voor de rust van de vleermuizen. De sensor reageert alleen op fietsers, niet op 
vleermuizen. Ook niet op andere dieren zoals konijnen en vogels.

Dynamisch dimmen wordt toegepast op (zeer drukke) autowegen of in binnensteden van grote steden (vanaf omvang Zwolle). 
In de meeste gevallen wordt statische dim techniek toegepast. Dynamisch dimmen is veel duurder dan statisch dimmen

Technische toepassingen
De gemeente heeft verder geen plannen. Gebruiken een mast nu alleen voor de functie verlichting en niet het gebruik 
van laadtechnieken. Hiervoor is een aparte constructie. Is niet met multifunctionele verlichting bezig. De gemeente is 
terughoudend met meerdere functies vanwege verschillende bekabeling. De verlichting brand alleen ‘s avonds. Levert niet dag 
en nacht stroom. Er moeten speciale voorzieningen getroffen worden. De gemeente is hier niet actief mee bezig. Zijn met veel 
praktische problemen bezig zoals bijvoorbeeld een aanrijding van een paal.
De gemeente wil meedenken over deze functies, maar zich er niet teveel in verdiepen. Zien er geen meerwaarde in i.v.m. 
het terug verdienen van de kosten. De gemeente wil voorkomen dat er energie doorgesluisd kan worden. Voorbeeld: 
marktkoopman die stroom aftapt van lichtmast voor verlichting of kachel. Deze stroom is goedkoop voor de marktkoopman. 
Gemeente wordt hierdoor concurrentie voor energieleverancier. Gemeente wil dit voorkomen. Laadpaal ligt anders, want hoeft 
niet van gemeente zelf te zijn maar kan ook van een andere particuliere instantie of Enexis zelf zijn. (Dalfsen, 2013)

Philips lanceert een nieuwe aanpak voor tunnelverlichting: het Total Tunnel programma. Het verlichten van tunnels is volgens 
Philips geen gemakkelijke opgave. Naast de hoge eisen van de Landelijke Tunnelstandaard release 1.2 willen wegbeheerders 
op het gebied van veiligheid, onderhoud en energiekosten optimaal ‘in control’ zijn. Philips toont in haar programma dat dit 
mogelijk maakt voor het eerst in de nieuwe Zwolse woonwijk Stadhagen II.

‘Voor de verlichting van de Boxemtunnel had de gemeente Zwolle één belangrijke wens: energiezuinige LED-verlichting,” 
aldus Toon van Beek, projectleider gemeente Zwolle. De gemeente koos voor Philips, dat voor deze tunnel graag het nieuwe 
TotalTunnel-programma wilde toepassen: een allesomvattende benadering van tunnelverlichting. Afgestemd op de wensen 
van de klant, kunnen maatwerkoplossingen worden gerealiseerd, met de juiste niveaus van kwaliteit, regelbaarheid en 
serviceondersteuning. In deze ‘connected’ oplossing zijn naast LED-verlichting, ook controls, services en oriëntatieverlichting 
geïntegreerd. (LedMagazine, 2014)  

Wet en regelgeving
Niet bekend. 

Financiering
Zwolle gebruikt alleen financiële middelen die beschikbaar gesteld zijn door de raad.
Crowdfunding leningen e.d. worden niet gebruikt door de gemeente.
Als er geld geleend zou moeten worden gaat dit via de bank. Niet op een commerciële manier.

Zestien gemeenten in de regio Zwolle en de gemeente Deventer gaan samenwerken om overbodige verlichting in openbare 
ruimtes aan te pakken. De provincie Overijssel geeft een subsidie voor de projecten.
    
Gedeputeerde Bakker heeft tijdens de Nacht van de Nacht een subsidie van 175.000 euro uitgereikt, dat komt bovenop de al 
eerder gegeven subsidie van 75.000 euro. Bakker steunt dit initiatief van harte: “Vaak zijn we ons niet bewust dat openbare 
verlichting onnodig brandt op plekken waar niemand er van profiteert.”
Volgens wethouder Jannes Janssen van de gemeente Hardenberg heeft elke gemeente eigen prioriteiten op het gebied van 
verlichting. “Maar in elke gemeente is gekeken of de verlichting echt nodig is, en of het energiezuiniger gedaan kan worden”, 
aldus Janssen. Naast de bijdrage van de provincie, moeten gemeenten zelf ook investeren. Eind volgend jaar moeten alle 
projecten zijn uitgevoerd. (RTVOost, 2015)

Endinet
Zoals telefonisch besproken stuur ik u onze onderzoeksopzet, zowaar uw een concreet beeld hebt wat ons doel van dit 
onderzoek is. Als we kijken naar openbare verlichting, denken wij dat een lichtmast voor veel meer doeleinden ingezet 
kan worden dan alleen “licht geven”. Daarnaast is de status van deze lichtbronnen zowel boven als onder de grond van 
cruciaal belang. Onderstaand volgen de onderzoeksvragen waar wij de komende tijd mee aan de slag gaan.

Wat is de totale markt voor stedelijke verlichting in Nederland?
Hoe zit de infrastructuur van het huidige lichtnetwerk onder de grond in elkaar?
Openbare verlichting (OV) wordt gevoed via een eigen laagspanningsnet dat deels uit eigen kabels en deels uit hulpaders 
in laagspanning (LS) voedingskabels bestaat. Ontsteking gebeurd via een Toon Frequent (TF) signaal dat vanuit de hoofd 
verdeelstations via het MS net uiteindelijk de TF ontsteekpunten schakelt en op die manier het OV net in secties van 
spanning voorziet. De TF’s worden aangestuurd door 3 lichtcellen die bij bepaalde luxwaarde inschakelen, Als eerste 
wordt de verlichting in de kunstwerken ingeschakeld(viaducten) daarna komt de verlichting binnen de ring in en daarna 
de verlichting buiten de ring. F1 schakelt bij 60 lux (viaducten) F2 schakelt bij 30 lux (binnen de ring) en F3 schakelt bij 
20 lux (buiten de ring). Als beveiliging kan de verlichting alleen in- en uitschakelen binnen een bepaald venster dit om 
te voorkomen dat op een donkere dag overdag de verlichting in komt. Alle ontsteekpunten kunnen ook handmatig 
geschakeld worden.

Hoe zit de infrastructuur van het huidige lichtnetwerk boven de grond in elkaar?
Bovengronds vind je de ontsteekpunten die voornamelijk ondergebracht zijn in traforuimtes en in kasten, op het ov 
rek zijn de afgaande ov kabels en hulpaders afgezekert. Het rek is uitgevoerd met 6 rails en aangesloten via het nana 
systeem de eerste rail is voor de Nacht de tweede rail voor de avond- of dimader (avondader schakelt om 21:30 uur 
(uitvalswegen) of 23:59 uur(woonwijken) af. Dimming komt om 22:00 uur in.De derde rail is weer nacht, de vierde weer 
avond/dimming, de vijfde weer nacht en de zesde weer avond / dimming. Faseverdeling op rails is R-S-T-R-S-T hierdoor 
zijn nacht en avond/dimming gelijkmatig over alle fasen verdeelt. De aansluitingen voor de openbare verlichting  worden 
afgetakt van de hulpaders van de laagspanning (OV aders) of van de aders van OV distributiekabel. In iedere lichtmast 
komen behalve de nul en aarde 2 ov aders binnen een nachtader en een avond- of dimader. Wordt de 1e mast op rood 
en geel gelast, dan wordt de 2e mast op bauw/gestrengeld, 3e mast weer op rood/geel enz. Dit om te voorkomen dat als 
er een ader gestoord is de hele verlichting in straat uitvalt (helft blijft nu branden).tot en met het aansluitkastje hoort bij 
het netwerk, alles wat daar boven zit is eigen installatie gemeente Eindhoven voor eventuele vragen over lichtmasten en 
armaturen verwijs ik u graag naar de gemeente Eindhoven.

Welke steden zijn het meest volwassen in de maturiteitsmatrix?
 De plannen van Eindhoven kun je terugvinden http://www.eindhoven.nl/inwonersplein/leefomgeving/slim-licht.htm
Hierin staat uitgebreid de visie van de gemeente Eindhoven, degene die u daar alles over kan vertelleen is de gemeente 
Eindoven.
 

Bijlagen
Interviews met bedrijven



155154

Welke technische toepassingen zijn er op dit moment wereldwijd beschikbaar voor een lichtmast?
Welke toepassingen zijn er beschikbaar op het gebied van hardware?

Armaturen worden tegenwoordig uitgevoerd met dynadimmers, een apparaatje wat in het armatuur geplaatst is 
(werkt standalone) en zorgt dat het armatuur waarin het is gemonteerd gaat dimmen percentages en tijden zijn 
programmeeerbaar

Welke toepassingen zijn er beschikbaar op het gebied van software?
Er wordt steeds meer ontwikkeld op het gebied van dynamische verlichting en duurzaamheid e.e.a. is terug te vinden op 
internet. voor specifieke info kunt u zich ook wenden de gemeente.

Met betrekking tot aansturing van de verlichting
Info gemeente Eindhoven zie bovengenoemde namen en e-mailadressen

Met betrekking tot informatievoorziening
Info gemeente Eindhoven zie bovengenoemde namen en e-mailadressen (gemeente heeft als D-base het programma 
Techview)

Welke toepassingen zijn er op het gebied van het verzamelen van gegevens?
Info gemeente Eindhoven zie bovengenoemde namen en e-mailadressen

Welke toepassingen zijn er op het gebied van veiligheid?
Info gemeente Eindhoven zie bovengenoemde namen en email adressen, ondergronds wordt er gewerkt volgens de 
branchesupplementen BEI 2013

Welke toepassingen zijn er op het gebied van milieu verbetering?
Het niet meer toepassen van lampen die kwik bevatten, toepassen van Ledverlichting, dimmen En dynamische 
aansturing. Gebruiken van milieuvriendelijke verf bij schilderen lichtmasten voor verdere Info gemeente Eindhoven zie 
bovengenoemde namen en e-mailadressen. Dimmen, dynamische verlichting

Philips
Het is nog niet duidelijk genoeg wat De ‘Humble Lamppost’ (HLP) precies is, hierdoor is het  marketing technisch 
moeilijk om deze aan gemeenten te verkopen. Vanuit Smart Data City gaat het voornamelijk over data verzameling. 
Als we kijken naar het gesprek met gemeente Eindhoven gaat het voornamelijk over wat je wilt meten en dan doe je 
een gebiedsanalyse. In deze analyse komt naar voren waar je bepaalde meet apparatuur kan hangen, dit hoeft niet te 
betekenen dat het in een lichtmast moet. Het lichtnetwerk zit zeer complex in elkaar, alleen al kijkend naar hoe het 
beheer is onder de grond.

Slimme lichtmast
Je hebt een slimme lichtmast, dit is handig omdat er overal lichtmasten staan en al een infrastructuur is. Dit hoeft niet 
te betekenen dat je alles aan een lichtmast gaat of kan hangen. Je moet kijken wat je wilt meten, waarom je iets wil 
meten en hoe je het gaat gebruiken om een stad smart te maken. Daarnaast is het ook belangrijk wat je er mee wilt 
bereiken. Het is leuk om het vol te hangen met wifi en sensoren maar wat ga je er mee doen? Waar zit de toegevoegde 

waarde in? En wie gaat het betalen? En hoe ga je er geld mee verdienen, reclames? Dit kan lastig zijn omdat iedereen 
bijvoorbeeld al internet (3- of 4G) heeft. Tot 2012 was dit heel erg hip, maar het is lastig om een business model aan te 
hangen en van wie is deze rol. Opnieuw is hier de vraag wie het gaat betalen, de gemeenten of een netwerk bedrijf?

Met de komst van LED-verlichting is er veel mogelijk bijvoorbeeld dimmen, zou het niet fantastisch zijn als het licht 
alleen maar aangaat als er daadwerkelijk mensen zijn? Dus dan heb je sensoren nodig. Daar is Philips mee bezig en 
heeft heel veel innovaties de markt op gebracht. Bijvoorbeeld in Berkel-Enschot waar ze met sensors werken, hierdoor 
voldoe je aan alle richtlijnen als ze aanstaan. Er is ook een systeem van Philips waardoor je de lichtmasten connected 
maakt en daardoor ook alle lichtpunten individueel kan aansturen. 

Philips en Ericson
Deze samenwerking speelt in de VS. Het is een businessmodel tussen de telefoon operators en de bezitters van de 
lichtmasten. Vroeger ging het om de land eigenaren waarop telefoon operators hun masten konden neerzetten. Nu 
met de komst van 4G zijn er kleine masten nodig. De gemeenten daar bieden een plek aan in hun lichtmast voor de 
telefoon operators en met dat geld maken ze de lichtmasten energiezuinig en rusten ze de masten uit met LED. Ericson 
zorgt voor het systeem in de lichtmast. Nu zijn de pilot projecten zijn gestart en de grote investeerders zijn binnen. Het 
business model in Nederland ziet er anders uit maar ze gaan wel kijken of het mogelijk is. In Los Angels zijn ze bezig 
om de lichtmasten individueel aan te sturen daardoor kunnen ze dimmen en kunnen ze zien als er iets kapot is en wat 
precies. 

Hoe ziet de lichtmast er over 10 jaar uit? 
De vraag is wat is een slimme lichtmast? In Rotterdam hebben ze al 1000 slimme lichtmasten waar ze individueel vanaf 
de computer kunnen worden aangestuurd op dimmen etc. 10% van Nederland heeft al een project lopen met slimme 
lichtmasten, alleen ze zijn niet zo slim als bijvoorbeeld op StrijpS in Eindhoven. Zouden we dat ook wel willen? We zien 
wel dat het waarschijnlijk de toekomst heel snel gaat en de slimme lichtmast sneller wordt geïntrigeerd als we denken. 
Om even terug te komen op Rotterdam, daar hebben ze de slimme lichtmasten neergezet in een achterstandswijk 
waar er niet meer gebeld wordt wanneer er een lichtmast kapot is. Hierdoor is er weinig licht en krijg je te maken met 
criminele activiteiten. De vraag is wel wil je deze overal want in andere wijken en/of steden speelt dit misschien niet. 
Het gaat om de toegevoegde waarde en of het rendabel is? 

De uitdaging is nu met projecten zoals op StrijpS is om te kijken welke rol de gemeente heeft binnen de slimme 
lichtmast en hoeveel geld daar voor moet worden gereserveerd.Op Stratums-eind waar nu een onderzoek loopt wat 
de impact van verlichting heeft op de bezoekers wordt er veel data verzameld over de bezoekers zelf. Het doel is om te 
kijken hoe we het gebied veiliger kunnen maken want nu zijn er 800 incidenten per jaar. 

Verlichting in een juridisch kader
We hadden het over wetten en regels binnen de verlichting maar ook als het gaat op bijvoorbeeld privacy. Lichtmasten 
hebben geen wetten of regels maar wel richtlijnen waar men voor tekent. Deze worden nageleefd maar op juridisch vlak 
is het moeilijk. Als je bijvoorbeeld verlichting zwaar gaat dimmen, en dit wordt goed gekeurd door de gemeente en er 
struikelt op dat moment iemand die de schuld aan de gemeente geeft, dat willen ze vermijden. 

Binnen de privacy van bijvoorbeeld van Stratums-eind wordt de camera gebruikt puur als telling. Maar als we kijken 
naar het kop-schoppers incident  in Eindhoven van een paar jaar geleden was iedereen toch blij dat er camera’s hingen. 
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Smart City
Smart City infrastructuur daarmee wil je toegevoegde waarde bieden aan een stad en bezoekers, maar waarom moet dit 
dan aan een lichtmast? Daarnaast vraag ik me ook af wie er nu wel echt gerichte aanbiedingen wil hebben? Best eng als 
je in de winkel staat en een aanbieding krijgt en dan voel je wel erg bekeken. 

Een voorbeeld in Veghel, hier is veel winkel leegstand. Ze hebben hier gekeken hoe ze het winkelen aantrekkelijk kunnen 
maken. Hier is een netwerk neergezet waar je met een applicatie kan inloggen en wanneer je vaker komt etc. krijg je 
punten. Dus je krijgt er iets voor terug om je data te delen. Daarnaast wordt er met geluid en kleur gewerkt waardoor het 
winkelen meer een beleving wordt.

Samenwerken met andere gemeente
Elke gemeente heeft Philips verlichting en 10% heeft al slimme verlichting, dat zijn dus ongeveer 40 gemeenten. 
Standaard dim modules zijn misschien al 50% van de gemeenten maar individueel aansturen is zeker maar 10%. 
Het zullen geen hele gemeenten zijn maar vooral projecten. Het is ook vaak zo dat wanneer ze kiezen verlichting te 
vervangen dat ze dan ook kiezen voor LED of individuele aansturing. 

Conclusie
Wat is de toegevoegde waarde van een applicatie waardoor je een stad slimmer maakt, dat is de belangrijkste vraag. 
Hier moet goed naar gekeken worden in alle gebieden van een stad rondom een stadscentrum, stadiums, etc. Er zijn 
verschillende behoefte op gebied van veiligheid, beleving en marketing. 

Als gemeente moet je heel goed nadenken wat je wilt en waar je voor staat , hoeveel geld je wil je beschikbaar stellen 
om te voldoen aan de behoefde van de mens in de stad. De gemeenten zouden een pro-actievere houding mogen 
nemen in het nadenken over bijvoorbeeld het vergroten van de veiligheid.

Philips wijst verschillende steden aan die al slim bezig zijn:
Tilburg, Rotterdam, Assen sensor city, Amsterdam, Alkmaar.

Voor Smart City moet je iemand anders spreken dan de mensen die over de openbare verlichting gaan. Het is een ander 
beleid, andere stakeholders etc. Daarnaast is ook welke kant je op wilt gaan met Smart Cities, het betekent niet direct 
dat je een lichtmast wilt hebben die slim is, dit kan een onderdeel zijn. Ook het financiering deel aan de lichtmast is 
lastig, hoe verdien je dit terug? Er zijn wel nieuwe verdienmodellen maar zijn mensen bereid om iets te betalen of iets 
terug te geven? Het elektrisch opladen van je auto is ook een onderdeel. Het is een totaal ander ampère en dan zouden 
direct alle kabels moeten worden vervangen. Dat kost veel geld. Wie gaat het betalen en onderhouden? Daarnaast is het 
ook de vraag wie het dan mag gebruiken. Er moet veel over na gedacht moeten worden om het schaalbaar te kunnen 
uitvoeren. Op dit moment is er nog te weinig toegevoegde waarde. 

Enexis 
Vanuit Enexis werd opgemerkt dat zij openbare verlichting niet echt op een hoog niveau hadden, als het gaat om de 
dienstverlening richting gemeenten, zij hebben andere dienstverlening voor gemeenten op een hoger niveau zitten, zoals 
middenspanning en laagspanning en andere componenten. Zij hebben toen besloten dat ze een project moeten maken 
dat eigenlijk over de gehele linie (techniek, beleid, processen, ICT) de dienstverlening in die gemeenten op openbare 
verlichting verbeterd. Daar is Joery al twee jaar projectmanager van, het project loopt 3 jaar. Zij (Enexis) verbeteren de 

positie die ze hebben op openbare verlichtingsvlak waar zij verantwoordelijk voor zijn. Om duidelijkheid te creëren naar 
gemeenten en leveranciers, wat doen ze en waar zijn ze voor verantwoordelijk.

Enexis is netbeheerder van Limburg, Brabant, Leeuwarden (als stad), Groningen, Drenthe en Overijssel.  Voor al die 
gemeenten die met Enexis samenwerken om openbare verlichting op orde te krijgen daar doen ze zaken mee. Hij gaat 
ons vandaag een portal etc laten zien, dit komt allemaal voort uit het project. Enexis heeft ongeveer 1,2 miljoen OVL 
aansluitingen.  

Infrastructuur boven en onder de grond (Technisch aspect)
Wij (groep ‘Humble Lamppost’) hebben weinig technische kennis, we weten niet precies wat laagspanning, hoogspanning 
etc is. Enexis heeft ons een les technische kennis geven. Zo heeft hij onder andere verschillende materialen laten zien. 
Aan de hand van onderstaand plaatje heeft Joery ons uitgelegd hoe het in hoofdlijnen eruit ziet. 
Je hebt ergens een plek waar energie wordt opgewekt, dit kan groen zijn (d.m.v. zonnepanelen en windmolens) maar 
dit kan ook via verbranding of nucleaire energie. Dit gebeurd in Nederland maar ook in het buitenland, deze stap 
zie je links boven aan in het plaatje. Dat gaat naar de hoogspanningsinfrastructuur, dit wordt beheert door Tennet. 
Zij zorgen dat we in Nederland genoeg energie hebben, dus als er te weinig is geproduceerd in Nederland kopen zij 
bijvoorbeeld in Duitsland extra stroom in. Vanuit Enexis zijn wij verantwoordelijk vanaf het midden spanning deel. 
Hoogspanning is meer het transport van hele grote afstanden, dat het heen en weer wordt gebracht. Enexis is meer van 
het distributienet, er wordt dan gezorgd dat de spanning naar de logische plekken wordt gedistribueerd, daar waar de 
energie nodig is. Dit doen ze met midden spanning en laagspanning. Midden spanning is onder de grond en is bedoeld 
voor langere afstanden, dus er zijn op een x aantal plekken in een gemeente een midden spanningsstation en daarna 
heb je nog een verdeel station en kast en die verdelen weer de energie. Bij midden spanning komt het binnen en wordt 
het getransformeerd van een hogere spanning naar een lagere spanning en de grijze kasten langs de weg zorgen er 
eigenlijk alleen maar voor dat het verspreid wordt naar logische plekken. 

Enexis laat ons de geografische applicatie zien waar alle bedrijfsinformatie in staat. Zo kunnen we straks ook onze 
huizen bekijken. Midden spanningsstations zijn er relatief weinig in Tilburg, er zijn meer laagspanning omdat dit het 
naar de logische plekken brengt. Midden spanning is een verbinding, wordt niet afgetakt, gaat alleen van het ene station 
naar het andere station. Ze zijn ook zo opgebouwd dat wanneer er een uitvalt dan kan spanning ook van een andere 
richting aangevoerd worden, dus midden spanning is slim opgebouwd. Laagspanning is wat complexer. Laagspanning 
staat altijd onder spanning, omdat je in huis altijd elektriciteit wilt hebben. Een veld gaat niet naar huizen maar naar 
een hoofdontstekingspunt. Dat is een ontvanger, soort schakelaar, die zorgt er voor dat laagspanning op een bepaald 
moment wordt ingeschakeld. Op dat moment krijg je laagspanning op OV en gaan de lampen aan. 

Dit is de kabel, er zijn verschillende varianten. Hulpaders zijn voor OV. De grote aders gaan naar huis en worden 
aangesloten op het laagspanningsnet. Dus bij een huis komt een grote ader binnen en bij OV komt een kleine ader 
binnen. Bij de kleine aders kun je geschakelde energie op de kabel zetten, je kunt het variabel maken. Kan ook altijd 
stroom erop. Enexis onderkent een avond- en nachtfunctie. De avondfunctie is degene die aangaat wanneer de zon weg 
is, die gaat om 12 uur. Nachtverlichting gaat de hele nacht door, en de avondverlichting gaat weer aan 1 uur of 1,5 uur 
voor zonsopgang. Gemeenten willen bijvoorbeeld echt in de nacht maar een lichtpunt van de twee aan, wanneer er twee 
lampen inzitten. Als er meer mensen op straat zijn willen ze beiden aan. Zo kunnen ze kiezen.
Ze hebben deze kabels ook apart, dikke aders en dunne aders apart. 
Ze hebben ook een situatie dat het OV altijd onder spanning staat. Dan zit er een blokje in de mast en de mast bepaald 
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dan wanneer het licht aan gaat. Dit is wel erg storing gevoelig dus dat hebben ze liever niet maar dat is vroeger zo 
gedaan. Ze hebben nu het liefste de kabels apart, dus aders voor OV en aders voor huizen. 

Zie onderstaand plaatje, dit zit in de mast. De ronde knoppen bovenop zijn zekeringen, daarmee kun je avond en 
nacht lampen bepalen. Een lamp komt dan op de ene zekering, en de andere op de andere zekering. Zo kunnen ze 
dus verschillend aan gaan. Het kan ook zijn dat er maar op een zekering wordt aangesloten. In dit kastje kan ook een 
dimmer zitten, zoals bij de rechter variant. 

Onze vraag: hoe moet dat dan wanneer er technische toepassingen op OVL komen?
Voor- en nadeel huidige netwerk is dat er niet altijd spanning op staat. Dus stel je voor dat er wifi is dan lukt het niet, of 
je hebt het alleen ‘s avonds wifi. Dan zou de beste toepassing zijn dat de lichtmast dan op het laagspanningsnet wordt 
aangesloten, dit betekent wel dat er altijd spanning op staat. Dat doen wij nu niet door veiligheidsredenen, als iemand 
aangereden staat de auto ook onder spanning. Je hebt geen andere varianten, je hebt alleen geschakelde spanning, dus 
dat je kunt kiezen wanneer je spanning hebt. Andere variant is dat je altijd spanning hebt. 

Waarom individueel aansturen? Vanuit Enexis maakt het niet zo veel uit. Wat je doet achter de zekering is van de klant. 
Als ze iets willen veranderen onder de grond dan kijken zij wel eerst naar de veiligheid. 

Discussie nu met gemeenten: ze willen vanalles in de kast stoppen. Vraag is dan, waarom wil je dat en wie gaat het 
betalen?  Dat gaat om de dim kast, dat levert een besparing op. Maar je gaat ook armatuur vervangen door LED, 
dat bespaart ook veel en dan moeten de gemeenten de keuze maken of ze ook willen dimmen, want dat is nog een 
extra investering. Ze kunnen vanuit Enexis ook nog besparen om de verlichting later aan te schakelen, dus niet met 
zonsondergang +15 minuten maar bijvoorbeeld +25 minuten. Of sensoren, dus dat de verlichting alleen aan gaat 
wanneer je langs fietst. Dit soort dingen worden ook vaak besloten door de burgers in de wijk, of zij zich wel veilig 
voelen. 

Je kunt niet alles zomaar verwerken in een lichtmast omdat je moet denken aan de ruimte in een lichtmast, en de 
netbeheerder moet erbij kunnen. Energieverbruik meter per mast komt ook nog voorbij. Wifi zien ze ook maar dat wordt 
aangesloten op het laagspanningsnet. Ze doen het soms ook op OV maar dan werken ze met zonnepanelen en een accu. 
Lastige hiervan is dat het erg duur is, welke business case past hierbij? Hoe verdien je het terug? Accu is namelijk erg 
duur en storingsgevoelig. 

Wat nu bij gemeenten speelt, ze moeten bezuinigen, op geld en op energie. Dus ze moeten  de overweging maken waar 
ze in investeren. Enexis biedt nieuwe kasten aan zodat ze meer kunnen spelen met de schakeltijd. Daarnaast willen ze 
alle netten gaan bemeten want ze moeten soms nog gaan schatten aan de hand van het aantal lichtmasten. En meer 
ruimte in het assetblok voor toepassingen. 

Smart Grid
Smart Grid is lastig, het is niet echt bekend wat nu precies Smart Grid is. Slimme meter zou een smart grid component 
kunnen zijn, elektrisch opladen vervoer, data overheen sturen en op afstand in en uit schakelen. Het is een verzamelnaam 
van alles. Enexis ziet het vooral als op afstand schakelen, slimme meters en meer inzicht hebben in het net. De standaard 
manier is nu dat je naar de plek toe moet om te zien dat er iets mis is, terwijl we met smart grid dat dan meteen zouden 
kunnen zien. Kost wel meer geld tot nu toe. Meest standaard manier is nog steeds het goedkoopste. 

De hoofdstations (waar hoogspanning naar midden spanning gaat) zijn in ieder geval op strategische plekken ingericht 
voor distributie analysering, dus dat is op afstand schakelen en alles monitoren. Nu ook het OVL netwerk steeds 
slimmer schakelen en we zijn bezig om te kijken hoe wij de meters in de stations nu ook kunnen vervangen voor slimme 
meters, omdat dit nu nog met de hand wordt uitgelezen. Ze leggen nu wel dikkere kabels aan, want de prijs van de 
kabel is relatief gezien een kleiner onderdeel van bijvoorbeeld graven etc. Als ze iets open hebben, leggen ze nu zo’n dik 
mogelijke verbinding.

Enexis heeft bepaalde samenwerkingsverbanden, die kijken bij constructies samen mee. De weg gaat open voor iemand 
en dan beslissen partijen of ze mee gaan om te vervangen, ligt aan de toestand van de kabel of logische situaties (als er 
bijvoorbeeld een nieuw industrieterrein komt). 

wat betreft een smart grid aanleggen is het nu meer boven de grond dan onder de grond. Onder de grond is er 
momenteel nog genoeg capaciteit. 

Boven assetblok is de gemeente verantwoordelijk. De dim unit is eigenlijk van de gemeente, dus verantwoordelijkheid 
van de gemeente, maar zit wel in het assetblok.
Bij vervanging van lichtmasten komt ook Enexis er bij kijken, mocht de mast vervangen worden wordt er ook gekeken 
naar het blok. Als het oud is of de gemeente heeft meer behoeften dan kan deze vervangen worden. 

Toonfrequent
Dat is een signaal wat we toevoegen aan een elektriciteitsnet. Dit gaat vervangen worden en dan wordt het 
waarschijnlijk 4G. Gemeente wil flexibeler zijn, dus Enexis lost dat op. In Venlo hebben zij een pilot gedaan waar een 
slimme manier van sturen is geïmplementeerd. Ze dachten dat Venlo hier erg actief mee bezig zou zijn, maar hij heeft 
het rooster een keer aangepast en daarna niet meer en dat was niet de bedoeling van de pilot. In Waalwijk gaan ze dit 
nog een keer proberen in combinatie met een slimme meter. Gemeenten beseffen vaak niet dat ze erg afhankelijk zijn 
van de infrastructuur van Enexis, als de kabels anders lopen kan het plan niet. Ombouwen van kabels gaan ze niet doen. 
Individueel aansturen is een te grote investering voor Enexis en geen toegevoegde waarde, voor gemeenten wellicht wel. 

Vervanging van LED had eerst impact op de infrastructuur, met de komst van nieuwe LED is dat nu geen probleem meer. 
Dan heb je goedkope lampen en dat zorgt ervoor dat de wisselspanning heel anders is. Impact van LED had dan invloed 
op infrastructuur, dan begonnen lampen bij huizen te knipperen.

Bij dimmers is dat nog wel een beetje. Er zijn dimmers die Enexis weigert bij de gemeente, die 
gebruiken namelijk beide aders. Dat wil Enexis niet want als er een storing is willen ze een van de aders los kunnen 
koppelen zodat je het kunt opschuiven. Er zijn nu ook dimmers die maar op een ader zitten.

De hele infrastructuur van Enexis is wisselspanning. Er zijn nu partijen, zoals CityTec, die zegt; Gelijkspanning dat is de 
toekomst. Voordeel van gelijkspanning volgens CityTec, je kan dunnere verbindingen gebruiken, je hebt minder plekken 
waar je spanning moet omzetten (LED zit bijvoorbeeld op gelijkspanning), je bespaart dus componenten uit. Ze zeggen 
ook dat gelijkspanning minder agressief is voor de armatuur dan wisselspanning, armatuur gaat dan langer mee. Dat 
moet nog wel bewezen worden. In gemeente Stadskanaal loopt nu een pilot met een eigen DC net (gelijkspanning) en ze 
zijn nu met een pilot bezig dat ze huidige infrastructuur ombouwen naar gelijkspanning.
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Wanneer het grootste gedeelte van een netwerk bij Enexis is ondergebracht, doet Enexis ook daadwerkelijk het beheer. 
Een aantal gemeenten hebben eigen net, dan hebben ze een laagspanningsaansluiting, wel met extra vermogen, 
en daarachter legt de gemeente een eigen net aan. Gemeenten stappen hier wel steeds meer vanaf, omdat ze een 
gemeente zijn en geen beheerder. Voordeel hiervan is dat ze wel flexibeler zijn wanneer er storingen zijn. 

Bij storing wordt er een melding gemaakt door de burger naar de gemeente. Zij sturen een aannemer van de gemeente 
en die controleert of het boven de grond is of onder de grond, en als het onder de grond is dan komt Enexis. Het kan 
natuurlijk ook een armatuurstoring zijn en dan is het voor de gemeente.

Als Enexis een storing binnen krijgt dan schakelen zij als eerste de openbare verlichting in om te kijken wat er niet 
brand. Dan meten ze de fasen na om te kijken of er spanning binnen komt op de zekering, als dat zo is dan sturen ze 
de storing weer terug naar de gemeente omdat de storing zich dan toch aan de kant van de gemeente bevindt. Als de 
storing toch ondergronds is dan moeten ze gaan zoeken, dat doen ze met een meter. De spanning gaat eraf en ze zetten 
een bepaalde pulse op en op die manier kunnen ze nameten waar de storing zit. Met de bodemmicrofoon horen ze de 
lading van de storing en dan graven ze het op. 
Enexis heeft ongeveer 15.000 storingen op jaarbasis, vaak wanneer een gemeente bezig is met glasvezel, die maken 
raketboringen en die raken vaak de infrastructuur. Bij OV merk je dat pas later omdat de verlichting overdag niet aan is. 

Enexis heeft qua informatie alles, zij kunnen ons helaas niet alle informatie geven omdat de gemeente daar 
toestemming voor moet geven. 

Energieakkoord
Onder slim energiemanagement valt slim schakelen en dimmen. Er zijn nog onderliggende doelstellingen, zoals 
werkgelegenheid creëren. Aantal gemeenten vinden LED niet perse duurzaam, waar komt het bijvoorbeeld vandaan?
Joery vergelijkt de verbruiken van 2010 en 2014 met elkaar om te kijken welke de grootste energiebesparing oplevert. 
Breda het grootste verschil, Tilburg ook, Leeuwarden, Helmond, Oss. Dit is natuurlijk niet helemaal eerlijk mochten ze 
een groter gebied hebben gekregen. Dus ook de lichtmasten worden vergeleken. Breda heeft er zelfs meer bijgekregen, 
net als in Tilburg en toch nog bespaart. Voordeel van grote gemeenten; ze hebben meer budget en een afdeling voor 
openbare verlichting. 
Eindhoven is momenteel nog niet van Enexis, maar wordt nog uitgeruild met Endinet. Dat wordt geruild tegen 
Leeuwarden. 

Wat je ziet; de grote gemeenten zijn vaak erg bepalend voor de rest. Gemeente Zwolle is ook erg goed bezig, er zit daar 
ook iemand die erg actief bezig is met het energieakkoord. Dit jaar verLEDden ze 1500 stuks, dacht Joery. 

Rotterdam is ook erg actief, die hebben ergens individueel de masten aangestuurd. Amsterdam ook maar dat zie je daar 
nog niet echt, Amsterdam heeft ook veel historische armaturen die moeilijk te vervangen zijn. 

Vanuit de leveranciers die de armaturen leveren wordt er bijna alleen maar LED besteld. De oudere armaturen worden 
bijna nooit meer toegepast. Philips is bijna de grootste leverancier van deze armaturen. Vanuit enexis wordt er gezien 
dat de dimmers bijna niet meer worden besteld. Wat plillips wel probeert de doen, is om een combinatie deal te maken 
met led en dimmen tegelijkertijd. De dim unit wordt echter door heel veel gemeenten al niet meer als toegevoegde 

waarde gezien. Het dimmen wordt wel in het Energieakkoord genoemd, maar bespaard in vergelijking tot het verleden 
(50%) maar enkele procenten, maar het component is wel redelijk kostbaar (€200 à €300). Dit is ook de reden waarom 
veel gemeenten hier vanaf stappen. 

In het netwerk van Enexis komt individuele aansturing bijna niet voor. In Breda wordt dit wel sporadisch toegepast. Dit 
bracht verwarring bij de storingsmonteurs, omdat deze lichtmasten bij controle niet mee worden ingeschakeld terwijl 
deze geen storing heeft. Dit zijn incidenten en komt niet op grote schaal voor, ook zijn er componenten die storingen 
kunnen detecteren. Op de eigen netten gaan de gemeenten hier wel iets verder mee. Op het moment dat er veel 
lichtmasten anders worden geschakeld zal er een heel raar beeld optreden als er word gekeken naar de verlichting. 
Vanuit enexis zijn er al meerdere extra toepassingen gezien op lantaarn palen, zoals wifi , een oplaadpunt voor fietsen, 
camera’s en feestverlichting. De meeste toepassingen zijn aangesloten op het laagspanningsnet, maar feestverlichting 
is in de meeste gevallen aangesloten op het net van de openbare verlichting. Op dit moment is er nog niet echt een 
gemeente die op dit gebied voorop loopt. 

Er zijn ook gemeenten die lichtpunten verwijderen en vervangen door eventuele reflectoren om te besparen.
In de meeste gevallen is er geen sprake van een subsidie als het gaat om openbare verlichting. De meeste gemeenten 
hebben een eigen bedrag opzij gelegd voor de openbare verlichting. Er is wel een Bank voor Nederlandse gemeenten 
waar er een lening kan worden afgesloten met hele lage rente als het gaat om het Energieakkoord. 

Op het gebied van wetgeving is er niet heel veel te vinden met betrekking tot de openbare verlichting. Er zijn wel 
meerdere richtlijnen die gaan over de sociale en verkeersveiligheid. 
Joery is niet iemand die erg gelooft in de toekomst van de openbare verlichting als het gaat om grote veranderingen. 
Zelf gaf hij aan dat hij hier redelijk sceptisch over was. Wat wel zal helpen is het verLEDden en het weghalen van de 
overbodige verlichting. Het individuele schakelen op basis van geld besparing ziet hij niet gebeuren tenzij dit veel 
goedkoper zal worden.   

Op het onderstaande plaatsje is te zien dat Nederland veel meer verlicht is in vergelijking tot anderen landen. Dit 
verschil zal hem voor het grootste deel zitten in de verlichting op de openbare wegen.

Enexis gaf aan dat binnen 10 jaar het huidige net tot een gelijkspanningsnet zal worden omgebouwd.  

Interview Tvilight
We hebben geprobeerd de vragen zo goed als mogelijk te beantwoorden, en wij hebben de vragen alleen toegespitst op 
Tvilight.

a. op het gebied van hardware zijn er bij ons 3 modules beschikbaar: de CitySense, SkyLite en NightSky. De verschillen 
tussen deze 3 zit tussen het statisch en dynamisch dimmen. CitySense is de sensor die de lamp laat oplichten zodra er 
menselijke aanwezigheid wordt gedetecteerd. De SkyLite is ook dynamisch, maar moet wel vooraf ingesteld worden met 
een bepaald dimschema, deze is echter elk moment van de dag aan te passen. 

De NightSky is een statische dimmer die de lampen dimt op basisch van een astronomische klok. 
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b. Voor de aansturing van de verlichting en het verzamelen van de gegevens gebruiken wij 1 software. Dit systeem heet 
CityManager en hierin kunnen verschillenden functionaliteiten in gebruikt worden. Dit kan bijvoorbeeld het instellen van 
een dimschema zijn. Maar ook andere functies zoals het maken van een heatmap, waarbij op een kaart rode vlekken 
worden weergegeven, en hoe roder een vlek is hoe groter de verkeersdensiteit is.

c. Voor het verzamelen van gegevens heb je weer een andere mudule nodig die de Gateway heet. Deze Gateway 
verzamelt de gegevens van de sensoren of dim modules en zend dit door naar de CityManager. 

d. Onze oplossing verhoogd de veiligheid voor het verkeer, omdat door ons systeem, passanten zich altijd in een 
omringende cirkel van verlichting begeven. Dit verhoogd het gevoel van veiligheid, maar ook andere weggebruikers 
zullen elkaar eerder opmerken. 

e. Op het gebied van milieu zijn er vele verbeteringen door ons systeem. Straatverlichting is kunstmatig, en onze flora en 
fauna kan slecht tegen bijna alles wat kunstmatig is. Met onze oplossing gaan we dus lichtvervuiling tegen en wordt er 
ook nog eens minder CO2 uitgestoten. 


