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VOORWOORD 

Beste lezer, 

Voor u ligt het resultaat van de eerste openbare verlichting monitor van de stichting OVLNL. 
Het geeft u inzage in de stand van zaken van de openbare verlichting in Nederland en een 
blik op de toekomst van de openbare verlichting. U vindt hierin naast de trends en 
ontwikkelingen ook praktische handvatten om in uw situatie voor de juiste oplossing te 
kiezen.  

Ik ben blij verrast door de volledigheid van het rapport en de kwaliteit van de informatie.  
De belangrijkste issues van de verschillende partijen komen aan de orde. Om een visie op 
openbare verlichting te formuleren is het nodig dat de beleidmakende overheden de 
indicatoren kennen en trends herkennen. Zij doen dat in samenwerking met de industrie, 
overige marktpartijen, onderwijs en burgers. Ook voor hen is de OVL-monitor een belangrijk 
instrument. 

De diepgang en breedte van onderwerpen komt goed tot uiting in dit rapport. Ik ben ervan 
overtuigd dat de OVL-monitor zich in de jaren voor ons verder zal ontwikkelen tot een 
onmisbaar instrument.  

Mijn dank gaat uit naar de klankbordgroep die heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van 
de OVL-monitor, naar de geïnterviewden die hun inspiratie en ideeën met ons delen en 
bovenal naar alle mensen die de tijd en moeite hebben genomen om de enquêtes te vullen. 
Deze waardevolle input vormt de basis van deze jaarlijkse OVL-monitor. 

Ik wens u allen succes met het verwezenlijken van uw doelstellingen en hoop van harte dat 
de OVL-monitor daarbij een steun zal zijn. 

Arthur C. Klink 

Voorzitter stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) 
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Samenvatting 

Doel & opzet OVL-monitor 

Het doel van de OVL-monitor is meer inzicht te krijgen in de getallen, trends en belangrijke 

ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting. De daarvoor opgestelde enquêtes 

zijn door 101 respondenten ingevuld. Centraal in deze monitor staat de uitgebreide enquête 

voor overheden. Alle reacties zijn anoniem verwerkt. De resultaten worden in dit rapport 

vraag voor vraag besproken.  

De belangrijkste uitkomsten voor bestuurders/beleidsmakers en voor beheerders OVL staan 

hieronder. Het gaat hierbij om de mening van de respondenten. De OVL-monitor 2016 is 

geen wetenschappelijk rapport in de zin dat het representatief is voor het gehele werkveld. 

Wel geeft het – door het grote aantal respondenten – een boeiend en waardevol beeld van 

de belangrijkste ontwikkelingen van dit moment en de verschillende ideeën die er nu leven.  

Voor bestuurders & beleidsmakers 

1. Energiebesparing/reductie CO2 emissie is het belangrijkste maatschappelijke thema

als het gaat om OVL. Ook hoog scoren: lichthinder/lichtvervuiling, beleving van licht

en circulariteit/hergebruik (vraag 18).

2. Bepalen van het verlichtingsniveau in de ontwerpfase:

59% gebruikt de ROVL2011/NPR als richtlijn, afwijkingen komen daarbij regelmatig

voor, 25% neemt de ROVL2011/NPR als uitgangspunt en past deze strikt toe.

15% heeft eigen beleid voor het bepalen van het verlichtingsniveau (vraag 22).

3. Verlichten van fietspaden buiten de bebouwde omgeving:

7% kiest voor verlichten, 16% voor niet verlichten en 75% kiest voor alleen verlichten

in uitzonderlijke gevallen (vraag 23).

4. Burgerparticipatie:

60% informeert haar burgers bij belangrijke wijzigingen inzake OVL, bij 38% van de

respondenten kunnen burgers hun mening geven, bij 23% mogen burgers

meebeslissen (vraag 24).

5. Smart lighting:

Over smart lighting zijn de meningen sterk verdeeld. De ene helft ziet het als een

grote kans, de andere helft denkt dat het overschat wordt. Als we vragen waar de

grootste zorg ligt dan scoort ‘techniek’ hoger dan ‘ethiek’ (vraag 32, 33).
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6. Koploper of volger nieuwe technische ontwikkeling OVL:

12% ziet de eigen organisatie als een koploper, 58% volgt nieuwe technische

ontwikkelingen op de voet, 30% volgt van een afstand (vraag 34).

7. Aanbesteden van werk:

62% kiest voor de beste prijs-kwaliteitverhouding (aanbesteden op waarde). Ruim de

helft van de respondenten geeft aan dat de kennis die hierbij nodig is aan de kant van

de opdrachtgever soms wat te kort schiet of dat men deze kennis niet in huis heeft.

90% is positief over het voornemen van OVLNL om een Leidraad Inkoop OVL te

maken (vraag 36, 37, 39).

8. Fte’s en budget:

Een kleine meerderheid van de respondenten, namelijk 57%, is tevreden over het

aantal fte’s. 40% vindt het aantal beschikbare fte’s onvoldoende. Als het gaat om de

beschikbare budgetten, dan is de meerderheid (87%) tevreden met het budget voor

exploitatie. Met het budget voor vernieuwing is 54% tevreden. 41% vindt dit budget

onvoldoende (vraag 5, 11).

Voor beheerders OVL 

1. Eigendom masten/armaturen en bemeterd net:

96% is zelf eigenaar van alle lichtmasten en armaturen. Circa 1/3 heeft een bemeterd

net, 1/3 heeft deels een bemeterd net en 1/3 heeft geen bemeterd net (vraag 13,

14).

2. Netwerk:

60% van de respondenten gebruikt voor 100% het netwerk van de netbeheerder.

36% heeft deels een eigen netwerk, 4% heeft 100% een eigen netwerk. Van degene

die (deels) een eigen net hebben bevalt 31% dit voldoende, 69% bevalt dit goed

(vraag 16, 17).

3. Ledverlichting:

Led staat met stip op 1 als de belangrijkste technische ontwikkeling van dit moment.

Schakelen/dimmen komt op de tweede plaats, gevolgd door elektrische veiligheid en

telemanagement (vraag 25).

4. Overstap naar led:

Bij 85% van de respondenten is op dit moment minder dan 25% van de OVL voorzien

van led. De nieuwe verlichting die wordt aangeschaft is echter voor het overgrote

deel led: bij 88% van de respondenten is 80 tot 100% van de nieuwe verlichting led

(vraag 26, 27).
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5. Dimmen en uitschakelen:

Er zijn grote verschillen tussen de verschillende organisaties als het gaat om dimmen.

Bij een meerderheid van de respondenten (60%) wordt er minder dan 25% van de

OVL gedimd. Het geheel uitschakelen van OVL gebeurt weinig. 78% geeft aan dat er ’s

nachts (vrijwel) geen OVL wordt uitgeschakeld (vraag 29, 30).

6. Zaken die elektriciteit vragen, gekoppeld aan de OVL-installatie:

Het gaat daarbij vooral om lichtreclamebakken, ‘stand alone’ reclame en abri’s.

In sommige gevallen gaat het om sensoren die gerelateerd zijn aan OVL en om

camera’s. Laadpunten voor elektrische auto’s en sensoren die niet OVL-gerelateerd

zijn, worden nog zelden gekoppeld aan de OVL-installatie (vraag 31).

7. Ontstaan van storingen:

Het overgrote deel van de storingen, namelijk 66%, ontstaat in het armatuur of in de

lichtbron. Storingen in het kabelnet staan op de tweede plaats met 20% (vraag 40).

8. Verbeterpunt storingen:

Het belangrijkste verbeterpunt als het gaat om storingen bij OVL is de communicatie

met de netbeheerder. Op de tweede plaats staat het sneller oplossen van storingen

en schades (vraag 41).

Grote of kleine organisatie? Een wereld van verschil! 

De antwoorden van de respondenten zijn nader geanalyseerd. De centrale vraag daarbij was: 

‘in hoeverre worden er door respondenten van kleine(re) organisaties andere antwoorden 

gegeven dan door respondenten van grote(re) organisaties?’ Er is hierbij een vergelijking 

gemaakt tussen vier groepen:  

Groep Aantal inwoners Percentage 
A 200.000 tot +300.000 inwoners 12% van de respondenten 
B 50.000 tot 200.000 inwoners 23% van de respondenten 
C 25.000 tot 50.000 inwoners 34% van de respondenten 
D minder dan 25.000 inwoners 28% van de respondenten 

Uit deze vervolganalyse blijkt dat de antwoorden tussen de verschillende groepen bij een 

groot aantal vragen uiteenlopen. In hoofdstuk 11 staan de resultaten van de vervolganalyse. 

Interviews met vakgenoten  

Elk hoofdstuk van dit rapport wordt afgesloten met een interview. Het gaat daarbij om 

medewerkers van gemeente of provincie, kennisinstellingen en marktpartijen. Deze 

interviews laten zich vanzelfsprekend niet samenvatten en vragen erom gelezen te worden. 

Wat wel opvalt is dat het merendeel van de geïnterviewden, los van elkaar, eenzelfde soort 

antwoord geeft op de vraag ‘Wat is je toekomstdroom als het gaat om OVL?’, namelijk: 

openbare verlichting die flexibel is, die inspeelt op de situatie in de openbare ruimte en de 

behoeften van de gebruiker en die alleen brandt waar en wanneer dat nodig is. 
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Inleiding & leeswijzer 

Doelstelling 

De OVL-monitor is een initiatief van OVLNL/IGOV. Het doel is om meer inzicht te krijgen in 

de ‘Facts & Figures’ en de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van openbare 

verlichting (OVL). Door elk jaar te monitoren zien we bepaalde trends en de factoren die 

hierbij een rol spelen. Zo kunnen overheden en marktpartijen nieuwe inzichten verkrijgen en 

leren van de ervaringen.  

Dit jaar leggen we de basis voor de jaarlijkse OVL-monitor. Dat doen we met een enquête 

voor overheden, een enquête voor marktpartijen en diverse interviews. De komende jaren 

wordt de OVL-monitor verder uitgebreid. Mogelijkheden daarvoor zijn onder andere het 

toevoegen van input vanuit de kennisnetwerken van OVLNL, (bureau)onderzoek gericht op 

enkele specifieke onderwerpen en extra enquêtes, bijvoorbeeld over kengetallen.  

Werkwijze 

Het hart van de OVL-monitor 2016 is de enquête voor overheden. Bij het opstellen van de 

vragenlijst is een klankbordgroep betrokken (zie colofon). De enquête is opengesteld van 1 

t/m 19 september 2016. Via OVLNL/IGOV, Rijkswaterstaat, Acquire Publishing en het 

netwerk van de klankbordgroep zijn mensen opgeroepen hem in te vullen. 92 medewerkers 

van overheden gaven hieraan gehoor. Voor de marktpartijen is er een aparte enquête 

opgezet. Deze is door aanzienlijk minder mensen ingevuld, maar levert desondanks 

interessante gegevens op. De resultaten van beide enquêtes zijn geanalyseerd en verwerkt 

in dit rapport. Ook hierbij is de klankbordgroep betrokken.  

De enquêtes zijn anoniem geanalyseerd. In dit rapport staan geen namen van respondenten 

en ook niet van de organisaties waar zij werkzaam zijn. Deze gegevens worden ook niet op 

een andere manier verspreid. De uitkomsten zijn zo objectief mogelijk weergegeven, zonder 

te speculeren over mogelijke verbanden die niet te onderbouwen zijn op grond van de 

enquêteresultaten. Het gaat daarbij nadrukkelijk over de 101 respondenten en niet over ‘het 

gehele werkveld OVL’. Het is immers niet na te gaan in hoeverre de antwoorden van de 

respondenten representatief zijn.  

OVL is mensenwerk. We vinden het daarom belangrijk dat dit rapport niet alleen grafieken 

en getallen bevat. We willen het ook een gezicht geven. Om die reden hebben we elf 

vakgenoten gevraagd naar hun persoonlijke visie op OVL. Deze interviews zijn, in 

willekeurige volgorde, bij de verschillende hoofdstukken geplaatst.  

Leeswijzer 

De enquête voor overheden is onderverdeeld in tien thema’s. Deze thema’s vormen de 

hoofdstukken van dit rapport. Elk hoofdstuk begint met de belangrijkste uitkomsten per 

thema, weergegeven in een ‘infographic’. Vervolgens worden de vragen die bij het thema 
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horen besproken. De antwoorden op de vraag zijn weergegeven in een grafiek. Deze grafiek 

is voorzien van een korte toelichting. Bij sommige vragen is er een koppeling gemaakt met 

de antwoorden die marktpartijen geven in hun enquête. 

In hoofdstuk 11 staan de resultaten van een verdiepende analyse. Kernvraag hierbij is:  

in hoeverre worden er door respondenten van kleine(re) organisaties andere antwoorden 

gegeven dan door respondenten van grote(re) organisaties? 

De toekomst vandaag  

De OVL-monitor 2016 is geen wetenschappelijk rapport en heeft niet de pretentie 

representatief te zijn voor het hele werkveld OVL. Wel geeft het een boeiend beeld van de 

belangrijkste ontwikkelingen van dit moment en de verschillende ideeën die er nu leven.  

Door vragen in volgende OVL-monitoren terug te laten komen (en nieuwe vragen toe te 

voegen) krijgen we inzicht in hoe technieken en ideeën zich ontwikkelen.  

Dat maakt nu al nieuwsgierig naar de OVL-monitor 2017! 
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Toelichting vraag 1 
Vraag 1 luidde ‘Wat is de naam van de organisatie waarvoor u werkt.’  
71 van de 92 respondenten beantwoordden deze vraag, 21 mensen vulden de enquête 
anoniem in. Deze rapportage is anoniem, we noemen daarom niet de organisaties die 
meewerkten. Wel vermelden we dat het voor het overgrote deel gemeenten waren. 
Daarnaast is de enquête ingevuld door enkele provincies en RWS. 

Toelichting vraag 2 
Bij vraag 2 konden respondenten meerdere taken/werkvelden aanvinken. Er zijn in totaal 
174 vakjes aangevinkt. Daaruit blijkt dat er veel mensen meer dan één taak/werkveld 
hebben. De grafiek geeft de absolute getallen weer, niet de percentages. 58 respondenten 
werken als beheerder OVL, 46 (ook) als beleidsmedewerker OVL. Verder hebben 25 
respondenten de taak adviseur OVL aangevinkt en 24 respondenten de taak projectleider.  



12 

Toelichting vraag 3 
Slechts 3% van de respondenten is jonger dan 35 jaar. De overige 97% is bijna gelijk verdeeld 
over drie leeftijdscategorieën: 30% is tussen de 35 en 45 jaar, 33% is tussen de 46 en 55 jaar 
en 34% is ouder dan 55 jaar.  
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Interview met Wim Gerritsen, 

Provincie Overijssel
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Wim Gerritsen is milieujurist en werkt sinds 1980 bij de provincie 

Overijssel. Kernwoorden zijn voor hem bewustwording, 

kennisoverdracht, bewust verlichten en gezond en veilig 

leefmilieu. Wim was betrokken bij het opstellen van het Handboek 

Licht en Donker. Samen met de Regio’s Twente en Zwolle werkte 

hij aan projecten voor bewust verlichten. Ook is hij betrokken bij 

onderzoek van de Saxion Hogeschool naar het sociale vraagstuk 

van verlichten.

“IK ZIE DAT BEWUST  

VERLICHTEN STEEDS MEER 

AANDACHT KRIJGT”

Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling in 2016 als het gaat om OVL? 

Als beleidsmatige provincieambtenaar zie ik dat bewust verlichten steeds meer aandacht krijgt. 

En dat OVL niet alleen een technische vraag is, maar uitstraling heeft naar allerlei beleidsterrei-

nen. Zoals  ruimtelijke ordening, natuur, gezondheid en vanzelfsprekend veiligheid. De vraag van 

het ‘waarom’ en ‘hoe’ verlichten wordt steeds vaker gesteld. De energetische winst die behaald 

kan worden door bewust verlichten, wordt steeds beter inzichtelijk gemaakt. Nog een belangrij-

ke ontwikkeling: er is nu een eigen tijdschrift voor licht in de openbare ruimte.

Wat baart je op dit moment het meeste zorgen op het gebied van OVL? 

Wat mij verwondert is de onwetendheid bij inwoners over waarom we OVL hebben en wat zij 

soms verwachten. Wij hebben eens de vraag gesteld: ‘Ben jij bang in het donker?’ De helft van 

de respondenten is dat. Als het aan hen ligt worden alle wegen in Nederland verlicht, terwijl het 



uitgangspunt is ‘niet verlichten tenzij’. Iedere weggebruiker is verantwoordelijk voor zijn eigen 

voertuigverlichting. Inwoners hebben helaas geen idee wat zij per jaar aan OVL-kosten betalen.  

Waar word je het meest blij van als het gaat om het werkveld OVL? 

Binnen Overijssel zijn de gemeenten in twee regio’s (Twente en Regio Zwolle incl. Deventer) met 

provinciale subsidie samen gaan werken aan bewust verlichten. Bij een aantal projecten, zoals 

het opstellen van beleidsnota’s of het onderzoeken van verlichting van bedrijventerreinen of 

open stallen, is er intensief door ambtenaren samengewerkt. Er zijn diverse vraagstukken rond 

verlichting met elkaar besproken en er is geleerd van elkaar. Kennis delen en het zoeken naar 

duurzame oplossingen wordt in de praktijk gebracht. 

Welke doorbraak/belangrijke ontwikkeling verwacht je in 2017 op het gebied van OVL? 

Er zijn steeds meer discussies over het kopen of leasen van licht op bepaalde plekken. De rol van 

de OVL beheerder binnen de gemeente wordt daarmee uitgehold. De kennis over het sociale 

vraagstuk van de beleving van OVL gaat steeds meer toenemen, zodat er gericht aan kennisover-

dracht gewerkt kan worden. De angst voor de donkerte en de roep om verlichting zal met meer 

inzicht besproken kunnen worden. Ook verwacht ik meer kennis over de gevolgen van led en 

blauw licht op de gezondheid van mens, plant en dier. Vervanging van OVL door wegdekmarke-

ringen is eveneens groeiend. 

Wat is je toekomstdroom als het gaat om OVL? 

Mijn toekomstdroom is dat er gericht OVL ingezet kan worden op de momenten dat het nodig 

is. En alleen op de plekken waar dat nodig is. Wegdekmarkeringen of speciale wegdekken zorgen 

ervoor dat er minder OVL wordt geplaatst. Iedere weggebruiker heeft goede verlichting, die de 

andere weggebruikers niet verblindt. De kwaliteit van de OVL is zodanig dat er geen verstoring in 

welke richting dan ook plaatsvindt.

¨
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“DE KENNIS OVER HET SOCIALE VRAAGSTUK  

VAN DE BELEVING VAN OVL GAAT STEEDS  

MEER TOENEMEN” 
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Toelichting vraag 4 
Het gaat hierbij om het aantal fte dat in het totaal beschikbaar is voor OVL, dus voor visie, 
beleid, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.  

40% van de respondenten werkt in een organisatie waar er in het totaal minder dan 0,5 fte 
beschikbaar is voor OVL. Bij 24% van de respondenten is er 0,5 tot 1,0 fte beschikbaar.  

Hoeveel fte is er in totaal beschikbaar in uw organisatie voor OVL 
(dus voor visie, beleid, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud)? 

Minder dan 0,5 fte 40% 
24% 
16% 
4% 
9% 
6% 
1% 

Tussen 0,5 en 1 fte 

Tussen 1,1 en 2 fte 

Tussen 2,1 en 3 fte 

Tussen 3,1 en 5 fte 

Meer dan 5 fte 

Weet ik niet 

Bij sommige gemeenten werkt er één persoon op OVL, die veel verschillende taken verricht: 
beleidsvorming, beheer en onderhoud, projectvoorbereiding en –begeleiding. Bij andere 
gemeenten is een beperkt aantal fte verdeeld over 2 personen. Bijvoorbeeld 0,7 fte voor 
dagelijks beheer en 0,3 fte voor beleid, advies, budgetbeheer en het maken/beoordelen van 
plannen. Of, bij een gemeente met in het totaal 0,4 fte voor OVL,  0,1 fte voor het aannemen 
en doorzetten van storingen en klachten en 0,3 fte voor controle aannemer, het maken van 
onderhoudsplannen en ook het doorzetten van storingen en klachten.  
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Toelichting vraag 5 
Een kleine meerderheid, 57%, is tevreden over het aantal fte’s. 13% van de respondenten 
vindt het aantal beschikbare fte’s goed. 44% vindt het voldoende. 40% is van mening dat het 
aantal beschikbare fte’s onvoldoende is.  

Opmerkingen van respondenten: 

‘Voor het functioneren en in stand houden van de openbare verlichting is dit aantal 
voldoende.’ 

‘Werk is ondergebracht binnen twee afdelingen. Samenwerken kan betekenen dat het aantal 
fte’s voldoende is.’ 

‘Het ontbreekt aan tijd om alles goed te doen, ontwikkelingen in de markt/techniek te 
volgen, kennis op peil te houden. Er wordt te veel uitbesteed.’ 

‘Ik doe alles alleen. Daarnaast heb ik ook nog alle verkeersborden, 3 VRI’s, straatnaamborden 
en bewegwijzering (zowel gemeentelijk als ANWB). Liever deed ik alleen OVL.’ 

‘Geen tijd om alles goed op te pakken en database op orde te krijgen. Geen sparringpartner.’ 
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Toelichting vraag 6 
Bij het beleid- en visievorming en bij beheer ligt het zwaartepunt bij zelf doen: 
respectievelijk 80% en 65% geeft aan dit zelf te doen.  
Bij ontwerp en bij onderhoud ligt het zwaartepunt bij uitbesteden:  respectievelijk 65% en 
86% geeft aan dit uit te besteden.  

Een respondent geeft aan dat de keuze tussen zelf doen en uitbesteden te zwart-wit is. Bij 
het maken van een beleidsplan kan bijvoorbeeld de belangrijkste input van de gemeente 
komen, terwijl een externe adviseur de uitwerking doet.  
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Toelichting vraag 7 
De volledige vraag luidt: ‘Wat vindt u over het algemeen van de ontwikkeling van het 
kennisniveau de afgelopen jaren van u en uw collega’s als het gaat om OVL?’ 

52% van de respondenten vindt dat het kennisniveau aangaande OVL bij henzelf en collega’s 
de afgelopen jaren hoger is geworden. 36% denkt dat het gelijk is gebleven en 8% vindt dat 
het kennisniveau de afgelopen jaren lager is geworden.  

Redenen waarom het kennisniveau hoger is geworden: 

 meer intergemeentelijk overleg

 meer aandacht voor OVL, de burgers zijn mondiger en wij moeten beter
communiceren met de burgers, dan moeten we wel weten waar we het over hebben

 inhuur van kennis

 alle nieuwe ontwikkelingen maken uitbreiding van kennis noodzakelijk

Redenen waarom het kennisniveau lager is geworden: 

 pensioen van een collega (‘ervaring is niet zomaar over te dragen’)

 tijdgebrek, daardoor niet naar bijeenkomsten kunnen en geen tijd voor klankborden



¨

Interview met Ralph Groenendaal,

Nobralux
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Ralph is sinds 2013 directeur bij Nobralux. Daarnaast is hij 

directeur bij NODR en bij Noover. Hij is bestuurslid van OVLNL. 

In die positie maakt hij zich hard voor meer onderzoek naar hoe 

OVL een grotere bijdrage kan leveren aan de sociale veiligheid en 

de verkeersveiligheid. 

“GEMEENTEN HEBBEN  

HET ONDERWERP OVL NAAR 

ZICH TOE GETROKKEN” 

Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling in 2016 als het gaat om OVL? 

Van oudsher was OVL een beetje een sluitpost als het om inrichting van de openbare ruimte 

ging. Gelukkig is dit veranderd. Gemeenten hebben het onderwerp naar zich toe getrokken. Met 

de komst van nieuwe technieken zoals led en dynamisch dimmen is het een onderwerp gewor-

den waarmee gemeenteraden zelf een concrete bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van 

de doelstellingen van het energie-akkoord. Door deze keuzes te maken en investeringen te doen, 

zetten gemeenten een hele keten van bedrijven aan het werk. Dat is goed voor de Nederlandse 

economie en ook voor onze leefomgeving. Het mes snijdt aan twee kanten.  

Wat baart je op dit moment het meeste zorgen op het gebied van OVL? 

Ik zie bij sommige gemeenten dat de OVL niet optimaal wordt ingericht en er verkeerde keuzes 

worden maken. Dit doet afbreuk aan de veiligheid en duurzaamheid en leidt tot hogere kosten. 

Daarnaast zie je dat er een druk is op de tarieven van aannemers. Deze zijn soms veel te laag. 

Dit leidt na gunning tot discussie en soms zelfs opportunistisch gedrag. Als bestekschrijver en 

beheerder proberen wij een bijdrage te leveren door goede bestekken te schrijven (simpel en 

duidelijk) en er voor te zorgen dat afspraken worden nagekomen door de aannemer.    



Waar word je het meest blij van als het gaat om het werkveld OVL? 

Dat wij als bedrijf groeien en een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid, duurzaamheid en 

aantrekkelijkheid van de openbare ruimte. Daarnaast word ik als bedrijfskundige blij van cijfers 

en vind ik het erg prettig als we gemeenten kunnen helpen bij het optimaliseren van hun kosten.   

Welke doorbraak/belangrijke ontwikkeling verwacht je in 2017 op het gebied van OVL? 

De OVL-markt wordt niet gekenmerkt door grote doorbraken, maar veel meer door geleidelij-

ke veranderingen. De belangrijke ontwikkelingen die we nu al zien zullen doorzetten of meer 

snelheid krijgen. Gemeenten nemen 50% energiereductie in 2030 als punt op de horizon voor 

het tempo van hun armatuurvervanging. Daarnaast denk ik dat smart lighting verder voet aan de 

grond zal krijgen en dat steeds duidelijker zal worden hoe gemeenten deze techniek goed kun-

nen toepassen.  Gemeenten zijn tevens zoekende naar hun rol en naar de verhouding tot markt-

partijen. In toenemende mate voeren zij regie, bijgestaan door specialisten. 

 

Wat is je toekomstdroom als het gaat om OVL? 

Ik denk dat OVL en het gebruik van nieuwe technieken de openbare ruimte alleen maar veiliger 

en aantrekkelijker zullen maken. Mijn toekomstdroom is dat OVL en smart lighting toepassingen 

een concrete bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. In 2015 

vielen er 650 doden en 17.000 zwaargewonden in het verkeer. Wat zou het mooi zijn als in mijn 

leven het aantal verkeersdoden nog wordt teruggebracht naar nul.

¨
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 “OVL EN NIEUWE TECHNIEKEN  

ZULLEN DE OPENBARE RUIMTE VEILIGER  

EN AANTREKKELIJKER MAKEN” 



¨

3. Inwoners, lichtpunten en budget
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tevreden met budget 

voor vernieuwing 
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Toelichting vraag 8 
De grootste groep, namelijk 62% van de respondenten, werkt voor een gemeente met 
minder dan 50.000 inwoners. In de tabel hieronder staan de percentages voor alle 
antwoordopties.  

Minder dan 25.000 inwoners 28% 

Tussen 25.000 en 50.000 inwoners 34% 

Tussen 50.000 en 100.000 inwoners 13% 

Tussen 100.000 en 200.000 inwoners 10% 

Tussen 200.000 en 300.000 inwoners 4% 

Meer dan 300.000 inwoners 8% 

Weet ik niet/niet van toepassing (bijv. bij RWS) 3% 
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Toelichting vraag 9 
De grootste groep, namelijk 62% van de respondenten, werkt voor een gemeente met 
minder dan 10.000 lichtpunten. In de tabel hieronder staan de percentages voor alle 
antwoordopties.  

Minder dan 5.000 lichtpunten 30% 

Tussen 5.000 en 10.000 lichtpunten 32% 

Tussen 10.000 en 20.000 lichtpunten 17% 

Tussen 20.000 en 40.000 lichtpunten 11% 

Tussen 40.000 en 60.000 lichtpunten 3% 

Meer dan 60.000 lichtpunten 4% 

Weet ik niet 3% 
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Toelichting vraag 10 
81% van de respondenten geeft aan dat het beschikbare budget voor exploitatie van het 
bestaande areaal (exclusief energiekosten) in 2016 nagenoeg hetzelfde is als in 2015. 5% 
heeft meer budget in 2016, 10% heeft minder in 2016.  
Wat betreft het beschikbare budget voor vernieuwing van het areaal geeft 71% aan dat het 
in 2016 nagenoeg hetzelfde is als in 2015, 15% heeft meer budget in 2016 en 8% heeft 
minder budget.  

Opmerkingen van respondenten:  

‘Door mee te liften in reconstructies komt geld vrij om achterstallig onderhoud te plegen.’ 

‘In 2010 is het bestaande budget voor vernieuwing gehalveerd (Raadsbesluit). Tot op heden 
is het niet verhoogd. Het budget zal in 2016 net toereikend zijn om de verlichting veilig en 
werkend in stand te houden. In 2017 kunnen er problemen ontstaan.’ 

‘Eigenlijk hebben we sinds enkele jaren geen speciaal budget meer voor vernieuwing van het 
areaal. Omdat de recente NEN 3140 keuringen aangeven dat een deel van het areaal 
vervangen moet worden, proberen we het budget OVL te verhogen.’ 
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Toelichting vraag 11 
Een ruime meerderheid, namelijk 87%, is tevreden met het budget voor exploitatie. Bij het 
budget voor vernieuwing van het areaal zijn de meningen sterk verdeeld. 11% vindt het goed 
en 43% voldoende. 41% van de respondenten is ontevreden over het budget voor 
vernieuwing.  

Opmerkingen van respondenten: 

‘Voor de vernieuwing van/ombuiging naar duurzamere verlichting (b.v. led) is er een extra 
investering nodig.’ 

‘Budgetten voor exploitatie en vernieuwing bieden nog onvoldoende ruimte voor innovatie en 
grootschalige toepassing led (inclusief retrofit). Hier wordt thans aan gewerkt in het nieuwe 
beleidsplan.’ 

‘We willen voldoen aan eisen die we stellen aan moderne verlichting. Zonder financiële 
middelen is dit niet haalbaar.’



¨

Interview met Ton Stomp,

Gemeente Leek
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Ton werkt sinds tien jaar bij de gemeente Leek (Groningen). In 

eerste instantie als teamleider Beheer en Onderhoud, later als 

beleidsmedewerker Openbare Werken. In die functie houdt 

hij zich met veel taken bezig, waaronder het ontwikkelen van 

beleid voor OVL en het opstarten van een goede structuur voor 

de vervanging van afgeschreven en versleten OVL. Zijn inbreng 

daarbij heeft met name betrekking op de beleidsprocessen en op 

financiën, economie en bedrijfskunde.  

“IK WORD ER BLIJ VAN DAT DE 

BEWONERS MEEDENKEN EN 

MET VERBETERVOORSTELLEN 

KOMEN” 

Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling in 2016 als het gaat om OVL? 

Wij hebben in 2015 een pilot-vervanging uitgevoerd langs acht wegen. De afgeschreven en 

versleten OVL is één-op-één vervangen door dimbare ledverlichting. We kozen voor een pilot, 

omdat wij nooit structurele vervangingen per wegvak hebben doorgevoerd. Tot nu toe werden 

beheer en onderhoud uitgevoerd door het Energiebedrijf Groningen Drenthe (EGD) en haar op-

volgers. Daarbij was alleen incidentele vervanging gebruikelijk.  

De belangrijkste ontwikkeling in 2016 was voor mij: de pilotvervanging evalueren en een uitrol 

voor de komende jaren vormgeven. Wij hebben een belevingsonderzoek onder aanwonenden 

en betrokkenen uitgevoerd, evaluatiegesprekken gevoerd met betrokken partijen en gezocht 

naar mogelijke verbeteringen bij ontwerp en uitvoering. Cijfers over energieverbruik zijn geana-

lyseerd. Nu vindt besluitvorming plaats over de uitrol gedurende de komende jaren.  



Wat baart je op dit moment het meeste zorg op het gebied van OVL? 

De meeste zorg heb ik over de geringe transparantie en verdere complexiteit van deze markt. Er 

zijn slechts een beperkt aantal grotere producenten met een te grote marktmacht. En dan loop 

je als kleinere gemeente met weinig gespecialiseerde kennis achter de feiten aan. Nieuwe ver-

lichting van enkele jaren oud kan alleen tegen forse investeringen gedimd worden, en dan nog 

maar tot een beperkt percentage. Design-armaturen die vijf tot tien jaar geleden zijn geplaatst 

zijn ineens niet meer leverbaar en al helemaal niet in led-uitvoering. Dat draagt beslist niet bij 

aan duurzame OVL.  

Waar word je het meest blij van als het gaat om het werkveld OVL? 

Ik word erg blij van signalen dat onze bewoners zich betrokken voelen bij het efficiënter en ener-

giezuiniger maken van onze verlichting. Ik word er blij van dat de bewoners meedenken en met 

verbetervoorstellen komen. Daar staat uiteraard ook een gebruiksgerichte houding tegenover.  

Tegelijkertijd word ik blij van de geboekte resultaten. Het energiegebruik van de pilot-lichtmas-

ten is door de modernisering verminderd met welgeteld 78%! Indrukwekkend toch? 

Welke doorbraak/belangrijke ontwikkeling verwacht je in 2017 op het gebied van OVL? 

Door onze prioriteitstellingen zijn wij voornamelijk gericht op de levering van nieuwe materialen. 

Ik hoop dat er meer standaardisering gaat plaatsvinden in armaturen. Ik vind het zo vreemd dat 

armaturen voor openbare verlichting nu ineens een heel afwijkend uiterlijk hebben gekregen 

sinds er led-systemen in aangebracht zijn. Je zou haast zeggen dat ze niet passen in wat oudere 

wijken.  Alleen kegel-armaturen zijn nog enigszins traditioneel van vorm. Een “vintage”-led-

koffer-armatuur is tot nu blijkbaar onmogelijk.  

Wat is je toekomstdroom als het gaat om OVL? 

Simpel: een energie-neutrale OVL. Wanneer is de techniek zover dat we zonne-energie op een 

eenvoudige en goedkope manier op kunnen slaan tot de donkere uren? Wanneer kunnen we 

zonder die lastige kabels in de grond?

¨
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“IK HOOP DAT ER MEER  

STANDAARDISERING GAAT PLAATSVINDEN 

IN ARMATUREN” 



¨

4. Beheer, eigendom en net
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Toelichting vraag 12 
Een kleine meerderheid, namelijk 55% van de respondenten, geeft aan dat zijn organisatie 
het beheersysteem zelf bijhoudt. Bij 39% wordt het beheersysteem bijgehouden door een 
externe partij. 

Bij ‘anders’ noemt men: 

 bijgehouden door een gemeentelijke samenwerking

 deels zelf, deels extern

Opmerkingen van respondenten: 

'Externe (onderhoud)partij voert beheer uit. Naar mijn mening blijft de eigen organisatie 
(beheerder/eigenaar) hiervoor altijd zelf verantwoordelijk.’ 

‘We krijgen binnen 2 jaar 100% telemanagement. De verwachting is dat daarmee het 
beheersysteem zo goed als automatisch actueel is voor het onderdeel armaturen, lampen, 
energieverbruik, storingen, etc.’ 
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Toelichting vraag 13 
De overgrote meerderheid, namelijk 96% van de respondenten, geeft aan dat de organisatie 
(gemeente/provincie/RWS) zelf eigenaar is van alle lichtmasten en armaturen.  

Opmerkingen van respondenten: 

‘Momenteel 3% in eigendom, groeit nu jaarlijks omdat alles wat na 2015 wordt vervangen of 
geplaatst in eigendom wordt gehouden. Uitsterfconstructie. Wij willen 100% in eigendom 
krijgen.’ 

‘Er is verschil van mening hierover.’ 

‘Per 1 juli 2013 is het leasecontract beëindigd en is de gemeente 100% eigenaar. Ook in het 
nieuwe contract blijft de gemeente volledig eigenaar.’ 



32 

Toelichting vraag 14 
Bij deze vraag zijn de antwoorden verdeeld: 39% heeft een bemeterd net, 31% heeft geen 
bemeterd net. Daarnaast heeft 28% een deels bemeterd net, waarbij de percentages sterk 
uiteen lopen (van 2% tot 90% bemeterd).  

Opmerkingen van respondenten: 

‘70% van ons areaal betreft een eigen netwerk. Streven is een nog hoger percentage al wordt 
dit nooit 100%. Losse lichtpunten zijn niet rendabel om te bemeteren en daarmee eigen 
netwerk te maken.’ 

‘Momenteel is gestart met de eerste cluster aanbrengen slimme meters.’ 
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Toelichting vraag 15 
41% van de respondenten geeft aan dat de organisatie grootverbruiker is, in 38% van de 
gevallen is de organisatie aangesloten als kleinverbruiker. 21% weet het niet. 

Opmerkingen van respondenten:  

‘Door een fusie in 2015 zijn er nog verschillende aansluitingen in de gemeente.’ 

‘Er is nog geen keuze gemaakt in grootverbruik – kleinverbruik.’ 

‘Kleinverbruiker. Dit is een bewuste keuze. I.v.m. de facturatie energie en transport op 1 
overzicht en de noodzaak van het zelf kiezen van een meetbedrijf zagen wij de voordelen er 
niet van in om ons aan te sluiten grootverbruiker.’ 

‘Voor onze onbemeterde aansluitingen geldt grootverbruik. Voor de bemeterde aansluitingen 
geldt een kleinverbruik. De bemeterde aansluitingen hebben ook een eigen EAN-code. Wij 
hebben voor alle onbemeterde aansluitingen in de OVL één EAN-code. Vandaar ook de 
verklaring grootverbruik.’ 
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Toelichting vraag 16 
Het merendeel van de respondenten, namelijk 60%, gebruikt voor 100% het netwerk van de 
netbeheerder. 36% heeft deels een eigen netwerk, waarbij de percentages sterk uiteenlopen 
(van 0,5% tot 90% eigen net). 4% heeft 100% eigen netwerk. 

Opmerkingen van respondenten: 

‘Circa 50% eigen net en 50% netbeheerder. Eigen net zit vooral in de grote kernen van de 
gemeente. Buitengebied is vaak voor rekening netbeheerder. We zijn voornemens om meer 
toe te gaan naar volledig eigen net. Reden: afhankelijkheid netbeheerder bij oplossen 
storingen en bijbehorende (te lange) oplostermijnen.’ 

‘Voor OVL is dat 70%, maar ook voor andere zaken zoals VRI’s, GMS-kasten, 
wegensteunpunten, etc. hebben we een bemeterd eigen netwerk.’ 
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Toelichting vraag 17 
59% van de respondenten geeft bij deze vraag aan geen eigen netwerk te hebben. Als we de 
overige antwoorden omrekenen naar 100% (dus 41% = 100%), dan is de uitslag als volgt:  
van de respondenten met (deels) een eigen net bevalt 31% dit voldoende, 69% bevalt dit 
goed. 0% ofwel niemand geeft aan dat het slecht bevalt.  

Opmerkingen van respondenten: 

‘Flexibel en snel bij het aanpassen, aanleg en oplossen van storingen van de OVL-installaties. 
Veiligheid in één hand. De politiek kan beslissen welke energie er wordt ingekocht voor 
verlichting.’ 

‘Onafhankelijk zijn van de netbeheerder geeft veel mogelijkheden. Vooral een snellere 
reactietijd op kabelstoringen.’ 

‘Omdat wij nogal wat problemen hebben met onze netbeheerder is een eigen netwerk een 
groot voordeel. Echter is het een grote financiële investering om dit in nieuwe situaties aan te 
leggen.’ 

‘Het biedt ons meer flexibiliteit bij storingen, kunnen zelf de afhandeltijden afstemmen in 
contracten, met dimmen apparatuur in kasten plaatsen is geen probleem meer. Het 
neveneffect is het doen van goed beheer en de NEN3140 verplichting die wij erbij krijgen.’ 



¨

Interview met Ruud Bastian,

Gemeente Amsterdam
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Ruud is sinds 2000 werkzaam bij de gemeente Amsterdam. Ruim 

twaalf jaar werkte hij als senior beheerder OVL/verkeerssystemen. 

Sinds 2012 is hij senior adviseur assetmanagement OVL. Hij is onder 

andere actief in de overleggen van Netbeheer Nederland (NBN) 

en IGOV ten behoeve van de verbetering van storingsprocessen 

en netstructuren voor OVL. 

“LEDTECHNOLOGIE EN DE  

ONTWIKKELDE STUURSYSTEMEN 

MAKEN HET MOGELIJK OM  

MEER MAATWERK TE LEVEREN” 

Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling in 2016 als het gaat om OVL? 

De aanzet tot meer integrale functies van OVL-objecten en de technische ontwikkelingen hierin. 

Led-technologie en de ontwikkelde stuursystemen maken het mogelijk om meer maatwerk te 

kunnen leveren voor de inschakelduur en het elektrisch vermogen voor de lichtstroom. 

Wat baart je op dit moment het meeste zorgen op het gebied van OVL? 

In hoeverre de bestaande infrastructuur ondergronds en het procesmatig beheer ervan geschikt 

zijn voor bovengenoemde ontwikkelingen. Ook zoek ik naar de juiste manier om bestuurders 

bewust te maken van het belang van de ondergrondse infrastructuur, van de benodigde proces-

sen en de budgetten, en van de afhankelijkheden die er spelen. Hoe verbind je dit aan politieke 

ambities van je bestuurder? Een andere zorg is de eenduidigheid tussen verschillende werkvel-

den. Hoe definiëren stedenbouwkundigen en planologen de gebruiksintensiteit van de openbare 

ruimte en hoe koppel je dit aan het verlichtingsontwerp? 



Waar word je het meest blij van als het gaat om het werkveld OVL? 

Lastige vraag. In het algemeen word ik blij als projecten op tijd, binnen budget en geheel met 

de juiste vooraf vastgelegde technische en functionele specificaties in werking treden en als de 

beheer- en revisiegegevens volledig zijn verwerkt. 

Welke doorbraak/belangrijke ontwikkeling verwacht je in 2017 op het gebied van OVL? 

De integratie van meer maatwerk in het verlichten, energiebesparingsontwikkelingen en smart 

city aspecten, afgestemd met een verlichtingsplanontwerp. Vervolgens het uitwerken van een 

stappenplan voor de realisatie met alle spelers van de openbare ruimte. 

Wat is je toekomstdroom als het gaat om OVL? 

Mijn toekomstdroom is een zichtbare, aantrekkelijke stad met minimaal energieverbruik voor 

dat zicht. En met de gewenste vormgeving van de integrale objecten die zorgen voor OVL,  

mobiliteit, communicatie over activiteiten, etc.. Ik wil een start maken met het toepassen van  

solo-netten bij netbeheerders om het maatschappelijke belang van zicht op straat goed te  

kunnen behartigen. Solo-netten maken ook de toepassing van toekomstige gelijkstroom- 

voedingssystemen makkelijker mogelijk. Combi-netten dienen nu eenmaal combi-belangen. Een 

zichtbare, aantrekkelijke stad is dusdanig belangrijk, dat het een eigen infrastructuur rechtvaar-

digt, met eigen energieverbruiksmeters en actuele betrouwbare beheerdata. 

¨
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 “EEN ZICHTBARE, AANTREKKELIJKE STAD IS  

DUSDANIG BELANGRIJK, DAT HET EEN EIGEN 

INFRASTRUCTUUR RECHTVAARDIGT” 



¨

5. Visie, maatschappelijke thema’s
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Toelichting vraag 18 
Respondenten is gevraagd om aan te geven welke maatschappelijke, bestuurlijke thema’s – 
naast veiligheid – het meest belangrijk zijn binnen hun organisatie met betrekking tot OVL. 
Zij moesten het cijfer 1 t/m 8 uitdelen, waarbij 1 het belangrijkst is. Om de grafiek leesbaar 
te houden is alleen weergegeven hoe de respondenten hun hoogste scores (1ste, 2de en 3de 
plaats) toekenden.  

In totaal heeft 92% ‘energiebesparing en reductie CO2 emissie’ in de top 3 staan. 71% van de 
respondenten noemt dit het belangrijkste (maatschappelijke, bestuurlijke) thema, 12% zet 
het op de tweede plaats, 9% op de derde plaats. ‘Lichthinder/lichtvervuiling’ staat qua 
belangrijkheid op de tweede plaats. De derde plaats wordt gedeeld door de thema’s 
‘circulariteit, hergebruik van materialen’ en ‘beleving van licht’.  
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Enquête marktpartijen 

Eenzelfde vraag is gesteld aan de marktpartijen. Omdat negen personen deze enquête 
hebben ingevuld, is de uitslag niet representatief.  

Bij de marktpartijen scoort het thema ‘energiebesparing en reductie CO2 emissie’ veel lager. 
Slechts 11% (= 1 persoon) zet het thema op de eerste plaats, 22% zet het op de tweede 
plaats. Bijna de helft, namelijk 44%, zet het thema zelfs op de laatste plaats.  

Het thema ‘lichthinder/lichtvervuiling’ is volgens de negen respondenten op dit moment het 
belangrijkste thema in het werkveld OVL. ‘Burgerparticipatie’ staat op de tweede plaats. 
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Toelichting vraag 19 
Bij deze vraag gaat het om de Energieakkoord-doelstelling ‘20% energiebesparing bij OVL en 
VRI’s in 2020 ten opzichte van 2013’.  
45% van de respondenten geeft aan deze Energiedoelstelling in 2020 te halen. 41% haalt de 
doelstelling niet. De belangrijkste reden hiervoor is veel besparing vóór 2013 (29%). Bij 6% 
lukt het niet vanwege uitbreiding van het areaal, bij 6% zijn er andere redenen.  
 
 
Opmerkingen van respondenten:  
 
‘Bij gelijkblijvend budget (+ gelijkmatige vervanging) en door optimaal mee te liften met RO-
projecten, integrale vervanging en subsidies lijkt de 20% energiebesparing OVL haalbaar.’ 
 
‘We hebben in 2013 door vervanging van verouderde verlichting door LED circa 20% 
energiebesparing gerealiseerd t.o.v. 2007. Bij herinrichtingsprojecten wordt zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van energiezuinige armaturen/lampen. Omdat deze projecten 
mondjesmaat voorkomen en het huidige vervangingsbudget niet toereikend is, is een 
besparing van 20% t.o.v. 2013 niet reëel.’ 
 
‘Als je zoals in ons geval altijd SOX hebt gebruikt, die bekend stond om veel licht voor weinig, 
en de overstap maakt naar led op gelijke mastafstanden en masthoogtes, dan is er weinig 
winst te behalen voor wat betreft het Energieakkoord. Daarentegen kan een overheid die 
altijd onzuinige lichtbronnen heeft gebruikt veel sneller resultaat boeken als lichtbronnen 
vervangen worden in het kader van het Energieakkoord.’ 
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Toelichting vraag 20 
Een ruime meerderheid, namelijk 69% van de respondenten, doet mee met de 
energiemonitor voor gemeenten, provincies en waterschappen. 22% doet niet mee en 9% 
weet het niet. In de toelichting geven enkele respondenten aan dat zij vanwege tijdgebrek 
niet meedoen. 
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Toelichting vraag 21

In de tabel hieronder staat de volledige vraag + de antwoorden die erbij horen + de scores in 
procenten (gerangschikt van hoog naar laag). De respondenten mochten maximaal drie 
dingen aanvinken. Het kiezen van materialen die goed te hergebruiken zijn scoort het 
hoogst. Een markt voor tweedehands armaturen vinden de respondenten het minst 
interessant. 

Hieronder staan enkele zaken die kunnen bijdragen aan circulariteit/hergebruik van grondstoffen. 
Welke drie vindt u het meest interessant voor uw vakgebied? 

1. Materialen kiezen die goed te hergebruiken zijn 77% 

2. Herbruikbaar maken van armaturen door vernieuwing componenten 59% 

3. Uitwisselbaar maken van kritische elementen tussen meerdere fabricaten 51% 

4. Verkleinen van transportafstanden (bijv. product uit Nederland i.p.v. ver weg) 27% 

5. Vastleggen van retourstromen 22% 

6. Tweedehands markt voor armaturen 12% 

Bij de opmerkingen noemen respondenten andere zaken die bijdragen aan circulariteit: 

 gebruik maken van lokale/regionale aannemers

 maximaal gebruik maken van de levensduur en zo kapitaalvernietiging voorkomen

Enquête marktpartijen  
Bovenstaande vraag is ook aan de marktpartijen gesteld. De gegeven antwoorden komen 
overeen met de antwoorden hierboven.  
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Toelichting vraag 22 
Een meerderheid, namelijk 59% van de respondenten, geeft aan dat bij het bepalen van het 
verlichtingsniveau in de ontwerpfase de ROVL2011/NPR gehanteerd wordt als richtlijn, 
afwijkingen komen daarbij regelmatig voor. 25% van de respondenten geeft aan dat de 
ROVL/NPR het uitgangspunt zijn en strikt worden toegepast. 15% heeft eigen beleid voor het 
bepalen van het verlichtingsniveau.  

Opmerkingen van respondenten: 

‘Over het algemeen passen we de richtlijnen van de ROVL 2011 toe. Ook omdat we bezig zijn 
met het schrijven van een nieuw beleidsplan. De richtlijnen geven hiermee een goede basis 
voor een verlichtingsplan. Mochten er problemen zijn dan kun je aantonen dat er aan de 
richtlijnen is voldaan.’ 

‘Een groot deel van de OVL voldoet niet aan de normen van de ROVL2011/NPR. Dit is vrijwel 
nergens een probleem dus hebben we geen plannen het verlichtingsniveau uit te breiden. De 
ROVL2011 geeft wel een referentienorm aan. Eigenlijk willen we de ROVL2011 als 
bovenmarge aanhouden.’ 

‘Het beleidsplan OVL geeft aan dat bij lichtsterkte tot 75% van de ROVL2011 mag worden 
gegaan.’ 
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Toelichting vraag 23 
De volledige stellingen uit deze vraag zijn: 

1. Het verlichten van fietsroutes buiten de bebouwde omgeving draagt bij aan de sociale veiligheid en de
verkeersveiligheid. Het is daarom goed om deze fietspaden te verlichten, zeker als burgers daar om
vragen.

2. Het verlichten van fietsroutes buiten de bebouwde omgeving kan schijnveiligheid geven. Bovendien
zijn er ’s avonds vaak weinig fietsers. Het is daarom goed om fietspaden buiten de bebouwde
omgeving niet te verlichten.

3. Het verlichten van fietspaden buiten de bebouwde omgeving dient niet vanzelfsprekend te zijn. Alleen
in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als sprake is van een veelgebruikte hoofdfietsroute met een
verkeersfunctie, is het goed om deze fietspaden te verlichten.

Een ruime meerderheid, namelijk 75% van de respondenten, kiest voor stelling 3: alleen 
verlichten in uitzonderlijke gevallen. 16% kiest voor niet verlichten (stelling 2) en 7% voor 
wel verlichten (stelling 1).  

In de opmerkingen wijzen meerdere respondenten op de mogelijkheid van detectie en 
dynamische verlichting, waarbij de OVL alleen brandt als er iemand aanwezig is. 
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Toelichting vraag 24 
De volledige vraag luidt: ‘Op welke manier(en) worden burgers door uw organisatie 
betrokken bij belangrijke wijzigingen inzake OVL (vernieuwing/wijziging areaal, nieuw 
beleid)?’ Men kon bij deze vraag meerdere antwoorden aanvinken: 

 Burgers worden geïnformeerd over belangrijke wijzigingen d.m.v. website, krant, infobrieven,
bijeenkomsten

 Burgers kunnen hun mening geven d.m.v. belevingsonderzoeken, opiniepeilingen, inspraakavonden

 Burgers worden actief betrokken en/of mogen meebeslissen

 Burgers worden niet betrokken, in de toekomst willen we dit wel gaan doen

 Burgers worden niet betrokken, we hebben hier geen plannen voor

 Weet ik niet

60% van de respondenten geeft aan dat burgers geïnformeerd worden. Bij 38% van de 
respondenten kunnen burgers hun mening geven. Actief betrokken worden en mogen 
meebeslissen scoort 23%.  

14% van de respondenten geeft aan dat burgers niet betrokken worden bij belangrijke 
wijzigingen inzake OVL en dat er geen plannen zijn om dit te gaan doen. 8% geeft aan dat 
burgers op dit moment niet betrokken worden, maar dat men dit in de toekomst wel wil 
gaan doen.  



¨

Interview met Kamiel Spoelstra,

Project LichtOpNatuur
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Kamiel is wetenschapper en werkt bij het Nederlands Instituut 

voor Ecologie (NIOO-KNAW). Dit instituut en de Wageningen 

Universiteit (WUR) leiden samen het project LichtOpNatuur. In 

dit meerjarig project wordt onderzoek gedaan naar de effecten 

van verschillende kleuren nachtelijke verlichting op fauna en 

flora. Kamiel is contactpersoon voor LichtOpNatuur en heeft 

ondertussen vele publicaties op zijn naam staan.   

“ER IS STEEDS MEER INFORMATIE 

WAARUIT BLIJKT DAT GROEN 

LICHT JUIST GEEN BETERE OPTIE 

IS VOOR VEEL DIERSOORTEN”  

Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling in 2016 als het gaat om OVL? 

De voortgaande overgang van traditionele naar LED verlichting en alle mogelijkheden die daar 

bij horen: spectrale aanpassing, het heel precies richten van licht, dimbaarheid en uiteraard ook 

energiebesparing. 

Wat baart je op dit moment het meeste zorgen op het gebied van OVL? 

De toename van het aantal locaties waar openbare verlichting staat, en de vaak gemakkelijke 

aanname dat spectrale aanpassing het effect op natuur vermindert. Zo staan er op veel locaties 

intussen groene lampen. Het is echter lang niet zeker, of zelfs juist niet voor de hand liggend, 

dat groene lampen op die locaties natuurvriendelijker zijn. Er is intussen steeds meer informatie 

waaruit blijkt dat groen licht juist geen betere optie is voor veel diersoorten. Van groen licht we-

ten we dat het mogelijk minder verstorend is voor ’s nachts over zee trekkende vogels. Maar veel 

soorten die voorkomen op het platteland en in natuurgebieden veranderen hun gedrag minstens 

zo sterk in groen licht, of juist nog meer zelfs.   



Waar word je het meest blij van als het gaat om het werkveld OVL? 

De belangstelling die er is voor meer kennis over de effecten van nachtelijk licht op mens en 

natuur. Mensen – zeker in het OVL werkveld – zijn zich zeer bewust van het feit dat OVL effecten 

heeft op flora en fauna, en dat naast het veiligheidsaspect er mogelijk andere effecten zijn op de 

mens zelf. Er is een grote bereidheid om daar rekening mee te houden, en dat drijft een grote 

belangstelling bij vrijwel iedereen in het werkveld om daar meer over te weten.   

Welke doorbraak/belangrijke ontwikkeling verwacht je in 2017 op het gebied van OVL? 

Een grotere beschikbaarheid van kennis over de effecten, en mogelijk ook meer informatie over 

alternatieven. Het onderzoek wat we doen naar verschillende diergroepen gaat het komend jaar 

zeker meer én unieke informatie opleveren voor wat betreft de effecten van licht en hoe het 

gekozen spectrum daar een rol in speelt. Uit het Licht op Natuur project gaat meer informatie 

komen over de effecten op zoogdieren: vleermuizen, maar ook niet-vliegende zoogdieren. Ook 

zijn er naar verwachting nieuwe resultaten over effecten van licht op het gedrag van vogels en 

nachtvlinders. 

Wat is je toekomstdroom als het gaat om OVL? 

Een maximaal effectieve manier van verlichten: alleen waar en wanneer dat nodig is, met mini-

male intensiteit, een optimaal spectrum en een maximaal resultaat voor wat betreft veiligheid 

en/of veiligheidsgevoel. Dat klinkt behoorlijk als een droom, en lang niet op alle plaatsen zal het 

mogelijk zijn om verlichting aan te passen, maar anderzijds kan het op heel erg veel plaatsen 

juist wel goed!

¨
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“HET ONDERZOEK GAAT UNIEKE  

INFORMATIE OPLEVEREN OVER DE  

EFFECTEN VAN LICHT” 



¨

6. LED-Verlichting
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Toelichting vraag 25 
Bij deze vraag mochten respondenten maximaal drie dingen aanvinken. Led staat met stip op 
één als belangrijkste technische ontwikkeling (95%). Schakelen/dimmen komt op de tweede 
plaats met 69%, gevolgd door elektrische veiligheid (44%) en telemanagement (34%).  

Bij ‘anders’ noemt men: 

 onbemeterde netten bemeetbaar maken

 vermindering van stroomkosten

 spectrale veranderingen
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Enquête marktpartijen 

Ook aan de marktpartijen is voorgaande vraag gesteld. Omdat negen personen deze 
enquête hebben ingevuld, is de uitslag niet representatief.  

Led staat ook bij de marktpartijen op één als belangrijkste technische ontwikkeling (90%). 

Schakelen/dimmen en smart city/smart lighting staan op een gedeelde tweede plaats, met 
elk 56%. 

Aan de marktpartijen is een extra vraag gesteld namelijk: ‘Wat zijn naar uw verwachting over 

2 tot 5 jaar de drie belangrijkste technische ontwikkelingen/thema’s voor het werkveld 

OVL?’ 

Smart city/smart lighting staat daarbij met stip op één met een score van 100%. 

Schakelen/dimmen en DC/gelijkstroom delen de tweede plaats met elk 44%.  

Telemanagement en eigen net delen de derde plaats met elk 33%.  
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Toelichting vraag 26 
In de tabel hieronder staan de scoren in procenten. In totaal heeft een grote meerderheid, 

namelijk 85% van de respondenten, minder dan 25% led: 36% heeft 0-10% led, 49% heeft 

10-25% led.  

Hoeveel procent van uw OVL is voorzien van led? 

75-100% 1% 

50-75% 2% 

25-50% 11% 

10-25% 49% 

0-10% 36% 

Weet ik niet 1% 

 
 
 
Opmerkingen van respondenten:  
 
 ‘Nu is het 0-10%. Dit percentage gaat de komende vijf jaar snel omhoog. Binnen vijf jaar zal 

dat meer dan 50% zijn.’ 

 

‘Op dit moment is naar schatting circa 10% led. Binnen 2 jaar is dat 100%.’ 

 

‘Eind 2016 27%. Daarna jaarlijks 500 armaturen vervangen door led-armaturen.’  
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Toelichting vraag 27 
Bij een grote meerderheid, namelijk 88% van de respondenten, is 80 tot 100% van de 

nieuwe verlichting led.  

Hoeveel van de nieuwe verlichting die u aanschaft is led? 

80-100% 88% 

60-80% 6% 

40-60% 4% 

0-40% 1% 

Weet ik niet 1% 
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Toelichting vraag 28 
Een ruime meerderheid van 79% van de respondenten geeft aan dat er geen belemmeringen 

zijn bij de overstap naar led. 15% noemt de kosten een belemmering, 4% de 

betrouwbaarheid en 2% de lichtkwaliteit.  

 

Opmerkingen van respondenten:  
 
‘Bij nieuwe werken wordt led toegepast, alles omvormen richting led gaat stapsgewijs i.v.m. 

het kostenplaatje.’ 

 

‘Belangrijkste belemmering is de betrouwbaarheid. Met name het vertrouwen in de 

levensduur van de drivers. 20 jaar???’ 

 

‘Als organisatie hebben wij niet uitgesproken om per definitie over te gaan op led, maar op 

basis van TCO-berekening (Total Cost of Ownership) te kiezen voor nieuwe materialen. Vaak 

komt hier wel led uit.’ 
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Enquête marktpartijen 

Aan de marktpartijen zijn twee vragen gesteld over led. Omdat negen personen deze 
enquête hebben ingevuld, is de uitslag niet representatief. 

De eerste vraag is ‘adviseert/installeert/verkoopt uw organisatie meer conventionele of 
meer ledarmaturen?’ Op 3 respondenten is de vraag niet van toepassing. De anderen geven 
als antwoord ‘duidelijk meer ledarmaturen dan conventionele armaturen.’ 

De tweede vraag is gelijk aan vraag 28 uit de enquête voor overheden. Anders dan de 
overheden zien de marktpartijen wél belemmeringen bij de overstap naar led.  
De diagram met de antwoorden ziet er dan ook heel anders uit.  



¨

Interview met Jan-Willem Menkveld,

Sustainder
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Jan-Willem werkt al meer dan 15 jaar in de sectoren internet, 

telecom en media. In 2016 is hij een nieuwe uitdaging aangegaan 

bij Sustainder, een nieuw bedrijf dat gericht is op het verbeteren 

van de publieke ruimte met behulp van slimme armaturen. Hij is 

vanaf het eerste begin betrokken bij dit bedrijf.  

“IK WORD HET MEEST BLIJ  

VAN ALLE TECHNOLOGISCHE 

ONTWIKKELINGEN DIE HEEL 

VEEL MOGELIJK MAKEN” 

Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling in 2016 als het gaat om OVL? 

Voor mij persoonlijk is de belangrijkste ontwikkeling dat in 2016 Sustainder is opgericht. Dit is 

een zelfstandige voortzetting van de Philips fabriek in Emmen (Indal/Industria) gecombineerd 

met Dazzletek (maker van intelligente besturingssystemen voor verlichting). Vanaf 1 januari 2017 

rollen in Emmen de armaturen van de band en levert Sustainder slimme armaturen die smart 

lighting en smart outdoor in zich verenigen. Dit betekent: meer keuzemogelijkheden voor ge-

meenten. 

Wat baart je op dit moment het meeste zorgen op het gebied van OVL? 

Nog maar een klein deel van de armaturen is gebaseerd op led-technologie, terwijl dit een be-

wezen technologie is. Wij consumeren als mensen veel te veel energie en we zullen er met zijn 

allen op vele vlakken hard aan moeten werken om de energieconsumptie te beperken. Wat mij 

betreft is de overstap naar led daar ook één van. Vanuit de kostenbesparing op energie, kun je 

vaak al een groot deel van de investering financieren. Kortom een win-win-win situatie. 



Waar word je het meest blij van als het gaat om het werkveld OVL? 

Ik word het meest blij van alle technologische ontwikkelingen die heel veel mogelijk maken. Op 

het gebied van OVL zijn led en dynamische verlichting het meest aansprekend, gecombineerd 

met kennis over de impact van licht op ons leven (stemmingen, slapen, veiligheid, etc.). Nu kun-

nen we op een makkelijke manier verlichting op afstand aanpassen, wat leidt tot een verbetering 

van de kwaliteit van leven. Daarnaast staan we op het punt van de doorbraak van smart city 

toepassingen, waarbij het armatuur de centrale hub kan worden in het ontsluiten van nieuwe 

technologie. Daarmee kunnen we de veiligheid vergroten, fijnstof meten en terugdringen, on-

derhoudskosten verlagen, etc. Genoeg mogelijkheden! 

Welke doorbraak/belangrijke ontwikkeling verwacht je in 2017 op het gebied van OVL? 

Ik verwacht dat de transitie naar led en smart lighting zal versnellen. Verder verwacht ik dat de 

vraag vanuit de samenleving naar smart city oplossingen zal toenemen. De burger verwacht 

steeds meer diensten op het gebied van bijvoorbeeld verkeer, veiligheid, milieu, parkeren, 

onderhoud die de kwaliteit van leven in de openbare ruimte vergroten. Ik verwacht dat we er in 

2017 meer en meer in zullen slagen om de brug te slaan tussen OVL en andere domeinen. Door 

goed samen te werken kunnen we daadwerkelijk de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren. 

Wat is je toekomstdroom als het gaat om OVL? 

Mijn toekomstdroom is dat wij als bedrijf in staat zijn om alle technologische mogelijkheden te 

benutten om de kwaliteit van leven te verhogen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoor-

beeld met de beleving van licht (kleur, felheid, diepte) en het kunnen programmeren van licht 

(inloggen op het armatuur om aanpassingen door te voeren).  Daarnaast droom ik dat het OVL 

netwerk (fijnmazig en alomtegenwoordig) de mainport wordt voor diensten die het leven verbe-

teren in de openbare ruimte. Natuurlijk weet nu nog niemand hoe die toekomst er uit ziet, maar 

ik hoop dit samen met andere stakeholders/klanten te gaan ontdekken.

¨
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“IK VERWACHT DAT WE ER IN 2017 MEER EN  

MEER IN ZULLEN SLAGEN OM DE BRUG TE SLAAN 

TUSSEN OVL EN ANDERE DOMEINEN”  
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7. Overige technische ontwikkelingen
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Toelichting vraag 29 
Er zijn grote verschillen als het gaat om dimmen. Bij een meerderheid van de respondenten, 
namelijk 60%, wordt er minder dan 25% van de OVL gedimd. Bij 19% van de respondenten 
wordt er meer dan 50% van de OVL gedimd.  

Hoeveel procent van uw OVL wordt (op bepaalde tijden) gedimd? 

75-100% 7% 

50-75% 12% 

25-50% 16% 

10-25% 23% 

0-10% 37% 

Weet ik niet 5% 

Opmerkingen van respondenten: 

‘Door een relatief hoog gevoel van sociale onveiligheid wordt er vooralsnog niet op grote 
schaal gedimd.’ 

‘Er wordt alleen gestaffeld gedimd op de ontsluitings- en hoofdwegen met respectievelijk 
25% (20:00 uur) en 50% (24 uur).’ 

‘Dit is nog een testfase bij ons, we hebben hier nog geen duidelijke keuze in gemaakt.’ 

‘Beleid is om bij aanschaf van nieuwe armaturen deze direct te voorzien van dimregime.’ 

‘Op dit moment naar schatting < 10% gedimd. Binnen 2 jaar is dat 100%.’ 
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Toelichting vraag 30 
Er wordt relatief weinig OVL ’s nachts uitgeschakeld. Het overgrote deel van de 

respondenten, namelijk 78%, geeft aan dat er nachts (vrijwel) geen OVL (0-10%) wordt 

uitgeschakeld. 6% geeft aan dat 10 tot 25% van de OVL uitgeschakeld wordt, eveneens 6% 

meldt dat dit 25 tot 50% van de OVL is.  

 

 

Opmerkingen van respondenten:  
 
‘Er wordt in geen geval geheel uitgeschakeld.’ 
 
‘We proberen de avondbranders in te dammen en te werken met dimmers. Zo wordt de 
gelijkmatigheid op de weg behouden en heb je dus zo min mogelijk donkere plekken op de 
weg. Alleen bij gebieden waar de verlichting echt uit kan zou een avondbrander nog worden 
toegepast.’ 
 
‘Momenteel nog wel. Wanneer led wordt toegepast dan geen uitschakeling meer maar 
dimmen.’ 
 

 



 

 
61 

Toelichting vraag 31 

De volledige vraag luidt: ‘Welke zaken die elektriciteit vragen zijn er bij uw organisatie op dit 

moment gekoppeld aan de OVL-installatie (naast bewegwijzering en verkeersborden)?’ 

De respondenten konden meerdere zaken aanvinken. 63% geeft aan dat lichtreclamebakken 

aan de OVL gekoppeld zijn, bij 58% zijn er ‘stand alone’ reclame en/of abri’s aan gekoppeld. 

Bij 16% gaat het om lichtgerelateerde sensoren (bijv. bewegingsdetectie), en bij 15% om 

camera’s. Laadpunten/palen voor elektrische auto’s en sensoren die niet gekoppeld zijn aan 

OVL (bijv. methaandetectie) scoren elk 3%.  

 

Bij ‘anders’ noemt men: 

 plattegrondkasten 

 parkeersensoren/parkeerautomaten 

 informatiesystemen o.a. voor buslijn 

 fietsverwijssysteem 
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Toelichting vraag 32 

De respondenten konden kiezen tussen twee stellingen:  
1. Ik zie smart lighting als een grote kans. Door sensoren aan lichtmasten te verbinden kunnen we veel 

informatie binnenhalen. Dit maakt het mogelijk beter te sturen en zo de kwaliteit van de openbare 
ruimte te verbeteren. 

2. Smart lighting heeft mogelijkheden, maar ik denk dat het allemaal wat overschat wordt. Het is een 
techniek die ver weg staat van de organisatie waar ik werk en nog verder van de mensen op straat. 

 

De meningen over smart lighting zijn sterk verdeeld: 40% kiest voor stelling 1, 40% voor 

stelling 2.  

 

 
Opmerkingen van respondenten:  
 
‘Stelling 1. Wel denk ik dat dit voor grote steden meer geldt dan voor kleine kernen.”’  
 
‘Er zijn mogelijkheden en de organisatie wil dit ook graag. Beheer en eigendom van 
installaties en gegevens moeten echter vooraf goed afgestemd en geregeld zijn.’ 
 
‘Technisch is er veel mogelijk maar alles wat mogelijk is, is niet altijd nodig of wenselijk.’ 
 
‘Het is momenteel nog erg duur en ik denk dat het nog verder moet worden doorontwikkeld.’ 
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Toelichting vraag 33 

De respondenten konden kiezen tussen twee stellingen:  
1. Mijn grootste zorg bij smart lighting is de techniek: hoe kunnen we alles zo regelen dat het goed 

werkt, dat netwerken niet overbelast raken en dat het gegevens oplevert die bruikbaar zijn. 
2. Mijn grootste zorg bij smart lighting is de ethiek: hoe waarborgen we privacy van burgers en wie 

wordt eigenaar van de vergaarde gegevens. 

41% van de respondenten heeft de meeste zorgen over de technische aspecten, 26% maakt 

zich het meest zorgen over de ethische aspecten. Een derde heeft geen mening.  

 

Andere zorgen van respondenten aangaande smart lighting: 

 

‘Naast ethiek speelt vooral de zorg om alles te gaan meten en monitoren zonder dat er een 
primaire vraag ligt.’ 
 
‘Op dit moment zou ik zeggen: de veiligheid en bij wie komen het beheer en de 
verantwoordelijkheden te liggen?’ 
 
‘Mijn zorg ligt bij de financiën. Wat gaat het allemaal kosten en wat levert het op? Vooral bij 
dorpen wegen de kosten voor mijn gevoel niet op tegen de baten.’ 
 
‘Bij smart lighting zullen meer afdelingen binnen een gemeente betrokken worden, denk aan 
sociale veiligheid en handhaving hierop. De communicatie binnen een gemeente tussen 
verschillende afdelingen kan veel beter.’ 
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Enquête marktpartijen  

 
De twee voorgaande vragen over smart lighting zijn ook aan de marktpartijen gesteld. 
Omdat negen personen deze enquête hebben ingevuld, is de uitslag niet representatief.  
 
Ook bij de marktpartijen zijn de meningen sterk verdeeld. 33% ziet smart lighting en smart 
city als een grote kans, die het mogelijk maakt beter te sturen en de kwaliteit van de 
openbare ruimte te verbeteren. 44% vindt dat smart lighting/smart city  mogelijkheden 
heeft, maar overschat wordt en dat het nog ver afstaat van de mensen op straat. De rest 
heeft geen mening.  
 
Bij de marktpartijen maakt 33% zich het meest zorgen om de technische aspecten: hoe 
kunnen we alles zo regelen dat het goed werkt, dat netwerken niet overbelast raken en dat 
het gegevens oplevert die bruikbaar zijn. Anders dan bij de overheden maken de meesten, 
namelijk 44%, zich zorgen over de ethische aspecten: hoe waarborgen we privacy van 
burgers en wie wordt eigenaar van de vergaarde gegevens. 
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Toelichting vraag 34 

De respondenten konden kiezen tussen drie beschrijvingen:  
1. We zijn graag koploper als het gaat om nieuwe technische ontwikkelingen en durven te 

experimenteren. 
2. Nieuwe technische ontwikkelingen volgen we op de voet, als we de mogelijkheid zien proberen we ze 

toe te passen. 
3. We volgen nieuwe technische ontwikkelingen van een afstand, pas als een techniek zich bewezen 

heeft kiezen we voor toepassen ervan. 

 

12% vindt de eigen organisatie een koploper, 58% volgt nieuwe technische ontwikkelingen 

op de voet en 30% volgt van een afstand.  
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Enquête marktpartijen  

 
Aan de marktpartijen zijn drie vragen gesteld die betrekking hebben op innovaties.  
Omdat negen personen deze enquête hebben ingevuld, is de uitslag niet representatief.  
 
Welke stelling beschrijft naar uw mening het beste de huidige situatie? 
1. Bij innovaties nemen markt en overheden samen het voortouw. 

2. Bij innovaties neemt de markt vrijwel altijd het voortouw, de overheden zijn over het algemeen 

afwachtend.  

3. Weet ik niet 
 

33% van de respondenten kiest voor stelling 1. De overige 67% is van mening dat de markt 
vrijwel altijd het voortouw neemt en kiest voor stelling 2.  

 
In welke stelling kunt u zich het beste vinden? 
1. Het is voor marktpartijen makkelijk om overheden te vinden die innovaties willen testen, de 

bereidwilligheid om te experimenteren en mee te werken is voldoende/groot. 

2. Het is voor marktpartijen lastig om overheden te vinden die innovaties willen testen, de bereidwilligheid 

om te experimenteren en mee te werken is klein. 

3. Weet ik niet 
 

44% kiest hier voor stelling 1 en 44% kiest voor stelling 2. De rest weet het niet.  

 
Het budget de overheden uittrekken voor (het uittesten van) innovaties vind ik over het 
algemeen:  
1. (ruim) voldoende. 

2. (te) gering. 

3. Weet ik niet 
 

De meerderheid, namelijk 56% vindt het budget te gering en kiest voor stelling 2. 11% kiest 

voor stelling 1 en 33% weet het niet. 
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Toelichting vraag 34 

Deze vraag gaat over de relatie tussen overheden en marktpartijen op het gebied van OVL. 

De respondenten konden kiezen tussen drie stellingen:  
1. Ik denk dat de verhouding tussen overheden en marktpartijen de komende vijf jaar wezenlijk zal

veranderen. Overheden zullen meer een regierol nemen, marktpartijen gaan steeds meer taken
uitvoeren.

2. Ik denk dat de verhouding tussen overheden en marktpartijen de komende vijf jaar wezenlijk zal
veranderen. Er komt meer samenwerking, waarbij samen gewerkt wordt aan belangrijke innovaties
(co-creatie).

3. Ik denk dat de verhouding tussen overheden en marktpartijen de komende vijf jaar niet wezenlijk zal
veranderen.

De respondenten zijn zeer verdeeld: 32% kiest voor stelling 1, 33% voor stelling 2 en 30% 
voor stelling 3. 

Enquête marktpartijen  
De bovenstaande vraag is ook aan de marktpartijen gesteld. Ook hier waren de meningen 
sterk verdeeld: 33% koos stelling 1, 33% stelling 2 en 33% stelling 3.  



¨

Interview met Elke den Ouden,

Technische Universiteit Eindhoven
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Dr.ir. Elke den Ouden is TU/e Fellow in de groep Innovation, 

Technology Entrepreneurship & Marketing aan de Technische 

Universiteit Eindhoven. Haar onderzoek heeft een sterke focus op 

Smart Lighting en Smart Cities. Ze is betrokken bij het Intelligent 

Lighting Institute en het Smart City Centre en is Strategic Director 

LightHouse in het TU/e Innovation Lab. Daarnaast is ze voorzitter 

van het Innovatieplatform van OVLNL.   

“IK WIL NIET VIRTUEEL  

SLACHTOFFER ZIJN VAN 

DATA-ZAKKENROLLERS”  

Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling in 2016 als het gaat om OVL? 

Er komen steeds meer voorbeelden van projecten waarbij functionaliteit en sfeer tegelijkertijd 

meegenomen worden. Juist op pleinen en in binnensteden vind ik die mix belangrijk. Je wilt je 

veilig voelen op straat, goed kunnen zien waar je loopt en waar de rand van de stoep is. Maar 

een goede sfeer met specifieke accenten op unieke elementen, of met meer variëteit in licht kan 

een plek bijzonder maken.  

Wat baart je op dit moment het meeste zorgen op het gebied van OVL? 

Het gebruik van data in de openbare ruimte. We hebben nog niet genoeg goede voorbeelden 

van verdienmodellen voor smart city achtige oplossingen waarbij privacy en het belang van de 

gebruikers van de openbare ruimte centraal staan. Er zijn veel bedrijven die met de slogan ‘data 

is het nieuwe goud’ proberen op allerlei manieren geld te verdienen. Ik vind dat prima op plaat-

sen waar je niet per se hoeft te komen (in winkels of horecagelegenheden), maar in de openbare 



ruimte wil ik niet virtueel slachtoffer zijn van data-zakkenrollers. Gemeenten kunnen met goede 

richtlijnen en aanbestedingen hier een rol in spelen, maar hebben daarvoor wel de kennis nodig. 

Waar word je het meest blij van als het gaat om het werkveld OVL? 

De kansen die er liggen om verbinding te leggen tussen verlichting en andere domeinen. Licht is 

een heel belangrijke ‘actuator’ in de openbare ruimte. We kunnen er sfeer mee bepalen, men-

sen op een prettige manier letterlijk de weg wijzen, informatie mee communiceren. Er is zoveel 

mogelijk om het leven in de openbare ruimte ook na zonsondergang interessant te maken.   

Welke doorbraak/belangrijke ontwikkeling verwacht je in 2017 op het gebied van OVL? 

Ik denk dat we langzaam maar zeker overgaan naar het meer in kunnen spelen op persoon-

lijke behoeften in de openbare ruimte. Ik verwacht dat bijvoorbeeld lichtniveaus meer gedif-

ferentieerd gaan worden – veel minder one-size-fits-all. Dan kun je rekening houden met de 

omstandigheden (buitengebied vs. bebouwde kom) en de persoonlijke behoeften. Ik hoop dat 

regelgeving daar ook op een goede manier een weg in gaat vinden, want het is natuurlijk veel 

complexer als je niet gewoon een paar regels kunt afspreken. 

Wat is je toekomstdroom als het gaat om OVL? 

Ik droom ervan dat we echt flexibele systemen gaan krijgen, waarmee je verschillende licht-

scenario’s kunt creëren, zodat je in kunt spelen op verschillende behoeften. Bijvoorbeeld een 

fietspad kan aan het begin van de avond een hoger verlichtingsniveau hebben, maar later op de 

avond lager. In de bebouwde kom kun je verschillende sferen creëren die inspelen op de seizoe-

nen en festiviteiten, maar ook op specifieke activiteiten, bijv. hardloop- of wandelroutes. Licht 

draagt dan nog meer bij aan de kwaliteit van leven. Openbare verlichting wordt zo een soort 

basisplatform waarop allerlei nieuwe diensten en apps kunnen draaien.

¨
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“ER IS ZOVEEL MOGELIJK OM HET LEVEN  

IN DE OPENBARE RUIMTE OOK NA  

ZONSONDERGANG INTERESSANT TE MAKEN”  



¨

8. Aanbesteding
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62%
kiest voor  aanbesteden 

op waarde    

heeft voldoende  
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aanbesteden op waarde 

41%

49%

90%

40%
controleert nauwkeurig 

wat geleverd wordt   

goed dat OVLNL/IGOV  

Leidraad Inkoop maakt

controleert globaal wat 

geleverd wordt   
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Toelichting vraag 35 

Een ruime meerderheid, namelijk 62%, geeft aan dat men in het algemeen kiest voor 

aanbesteden op waarde. 17% kiest voor laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit en 16% 

voor de laagste prijs. 

 

 
Opmerkingen van respondenten:  
 

‘Aanbesteden op waardering: Wie het proces goed doorloopt en afhandelt kan rekenen op een 

nieuwe uitnodiging. Wie dat niet doet wordt (tijdelijk) niet meer uitgenodigd.’ 

 

‘EMVI-bestek met 3 criteria: Duurzaamheid, Kwaliteit dienstverlening en 

Telemanagementsysteem.’ 

 

‘Indien een onderhandse procedure dan Laagste Prijs. Bij openbare procedure Beste Prijs-

kwaliteitverhouding (aanbesteden op waarde).’ 

 

‘Het wisselt enorm, is erg afhankelijk van het project.’ 
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Toelichting vraag 37 

Aanbesteden op waarde (beste prijs-kwaliteitverhouding) vraagt om kennis aan de kant van 

de opdrachtgever. Aan de respondenten is gevraagd in welke van de onderstaande 

stellingen men zich het beste kan vinden:  
1. Mijn organisatie heeft ruim voldoende kennis en expertise in huis om goed te kunnen aanbesteden 

op waarde. 
2. Aanbesteden op waarde is een lastige klus. Soms merken we dat onze kennis en expertise net wat te 

kort schieten. 
3. Aanbesteden op waarde is voor ons lastig. Er wordt kennis en expertise gevraagd die we zelf niet in 

huis hebben. 

 

41% is van mening dat er bij de eigen organisatie ruim voldoende kennis en expertise in huis is 

om goed te kunnen aanbesteden op waarde. 36% geeft aan dat de kennis soms te kort schiet 

(stelling 2).  

 

Bij bijna een vijfde (19%) van de respondenten is aanbesteden op waarde lastig en heeft men 

zelf niet de benodigde kennis en expertise in huis. Een opmerking die diverse respondenten 

maken is: kennis wordt (indien nodig) ingehuurd.  
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Toelichting vraag 38 

Zeker bij aanbesteden op waarde is controle belangrijk: wordt hetgeen dat aangeboden is 

ook werkelijk geleverd? Klopt de geleverde kwaliteit met hetgeen is afgesproken?  

De respondenten konden kiezen tussen drie stellingen:  
1. Wij controleren nauwkeurig of hetgeen aangeboden is ook geleverd wordt. Als dit niet het geval is,

gaan wij hierover in gesprek met de aannemer. Als deze in gebreke blijft, worden er consequenties
verbonden aan het niet nakomen van de verplichtingen.

2. Wij controleren globaal of hetgeen aangeboden is ook geleverd wordt. Als er belangrijke zaken niet
kloppen, gaan wij hierover in gesprek met de aannemer.

3. Wij controleren (vrijwel) niet.

49% van de respondenten geeft aan dat men nauwkeurig controleert. 40% controleert globaal 

en 3% controleert (vrijwel) niet.  

Opmerkingen van respondenten:  

‘Toetsing en controle vindt altijd plaats. Daarop wordt afgerekend.’ 

‘In het EMVI-bestek staan de vereisten beschreven met criterium KPI’s. Daarbij zijn ook de 

controle en zo nodig uit te delen boetes scherp gedefinieerd.’ 

‘Steekproefsgewijs controleren we de aannemer.’ 

‘Adviesbureau levert wat is afgesproken. Er is vertrouwen.’ 
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Toelichting vraag 39 

IGOV/OVLNL wil een Leidraad Inkoop maken voor OVL. Dit instrument geeft concrete 

handvatten voor aanbesteden op waarde en helpt om gunningscriteria SMART te 

formuleren. Aan de respondenten is gevraagd wat men vindt van dit initiatief. Men kon 

daarbij kiezen tussen drie stellingen:  
1. Goed initiatief, ik kan me voorstellen dat ik (of mijn collega’s) een dergelijke Leidraad gaan gebruiken.
2. Zelf heb ik geen behoefte aan een Leidraad Inkoop, maar ik vind het wel goed dat er een komt.
3. Een dergelijke leidraad vind ik overbodig, jammer dat IGOV/OVLNL hier tijd in investeert.

Een grote meerderheid, namelijk 90% (67% + 23%) van de respondenten, vindt het goed dat er 

een leidraad inkoop komt. 2% vindt het overbodig.   

Opmerkingen van respondenten:  

‘Dit document kan prima fungeren naast het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid.’ 

‘De overheden hebben regionaal inkoopbeleid. Vraag is in hoeverre dit gaat stroken met deze 

leidraad.’ 

‘Zoek aansluiting bij de recente wijzigingen die in inkoopprocessen en – procedures hebben 

plaatsgevonden (o.a. project Innovatiegericht Inkopen).’ 



¨

Interview met Ben Wassink,

Gemeente Leusden
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Ben werkte 29 jaar als verkeerskundige bij Royal HaskoningDHV 

en vervolgens 12 jaar als senior adviseur verkeer en civiel in de 

gemeente Leusden. Sinds 2010 is hij betrokken bij het beleid OVL 

Leusden. Hij was onder andere betrokken bij de beëindiging van 

het OVL-leasecontract, met overname van het areaal door de 

gemeente, en het opstellen van het Beleidsplan OVL 2015-2024, 

gevolgd door een vernieuwend EMVI-bestek. Eind 2016 ging Ben 

met pensioen.    

“WE STAAN AAN HET BEGIN 

VAN EEN INTERESSANTE 

TOEKOMST” 

Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling in 2016 als het gaat om OVL? 

Duurzaamheid wint terrein in de OVL-wereld. Led wordt de norm en levert een forse bijdrage 

aan het behalen van de targets van het Energieakkoord. Telemanagement krijgt concreet toe-

passing. Andere contractvormen (EMVI) brengen integraal denken op gang. Gemeente Leusden 

heeft via een EMVI-bestek de bakens verzet: binnen 2 jaar worden alle armaturen vervangen 

door Led en voorzien van Telemanagement. Voor de aannemer (Ziut) een interessante opdracht 

door de combinatie met 15 jaar onderhoud. 

Wat baart je op dit moment het meeste zorgen op het gebied van OVL? 

Een zorg is dat veel beheerders nog teveel blijven denken vanuit traditionele RAW-bestekken. 

Graag alles onder controle houden en als het kan voorschrijven wat er bij vervanging terug moet 

komen. Sommige installatiebedrijven blijven in die oude werkwijze hangen. De aanbieders van 



armaturen en dergelijke producten zijn wel zeer vernieuwend bezig. Zorg ervoor dat zij de lead 

nemen, en niet de civiele bedrijven. 

Waar word je het meest blij van als het gaat om het werkveld OVL? 

Een slim OVL-beleidsplan dat uitgaat van Total Cost of Ownership (TCO) met toepassing van Te-

lemanagement, maakt op alle fronten besparingen mogelijk: energiebesparing en CO2-reductie, 

minimaal materiaalgebruik (cradle-to-cradle), optimaal dimmen (voorkomen lichthinder), mini-

male beheerkosten en ook nog eens een forse besparing op kosten. Het EMVI-bestek leidt tot 

optimale recycling en een brede inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI). 

Welke doorbraak/belangrijke ontwikkeling verwacht je in 2017 op het gebied van OVL? 

Telemanagement zal binnen de OVL breed geïmplementeerd worden. Het wordt een essentieel 

onderdeel van Smart City; misschien wel de centrale kapstok. Het TM-systeem vormt een groei-

diamant waar de komende jaren vele andere toepassingen aan gekoppeld kunnen worden 

(camera’s, sensoren, tellers, ondergrondse afvalinzameling etc.). Dat vereist grote alertheid met 

betrekking tot privacy (big data). 

Wat is je toekomstdroom als het gaat om OVL? 

Ik verwacht dat binnen vijf tot tien jaar het licht alleen aan gaat als er daadwerkelijk iemand bui-

ten is. In de eerste pilots signaleren sensoren aanwezigheid van fietsers/voetgangers en wordt 

het licht dynamisch gedimd. Tegelijk zie je dat met bluetooth (smartphones) kaarten worden ge-

maakt van plekken waar veel of weinig mensen zijn. Ik verwacht dat via een big-data toepassing 

straks het lichtniveau naar tijd en plaats gestuurd kan worden; misschien wel zonder sensoren 

aan een lichtmast. We staan met de OVL pas aan het begin van een interessante toekomst.

¨
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“EEN SLIM OVL-BELEIDSPLAN DAT UITGAAT VAN  

TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO) EN DE TOEPASSING 

VAN TELEMANAGEMENT MAAKT OP ALLE FRONTEN  

BESPARINGEN MOGELIJK”  
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9. Storingen, klachten, calamiteiten
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Toelichting vraag 40 

Een ruime meerderheid, namelijk 66% van de respondenten, geeft aan dat het merendeel van de 

storingen ontstaat in het armatuur of de lichtbron. Bij 20% ontstaan de meeste storingen in het 

kabelnet, bij 3% in de aansturing/schakeling van de OVL.  

 

8% van de respondenten heeft ‘anders’ aangevinkt. Zij noemen onder andere:  

 Combinatie, in armatuur/lichtbron en in kabelnet. 

 Reguliere uitval doordat de lamp uitvalt. Dit is in principe geen storing maar normale 

slijtage (einde levensduur lamp). 

 Over het algemeen ontstaan de meeste storingen in armatuur of lichtbron omdat we 

spotremplace doen. Het meest vervelend zijn echter de kabelnetstoringen omdat de 

impact daarvan veel groter is voor de burgers (en daarmee ook de politiek).  
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Toelichting vraag 41 

De communicatie met de netbeheerder is voor veel respondenten het belangrijkste 

verbeterpunt. Op de tweede plaats staat het sneller oplossen van storingen en schades. 

Wat vindt u het belangrijkste verbeterpunt bij uw organisatie als het gaat om storingen? 

De communicatie met de netbeheerder verdient verbetering. 28%  

Het duurt te lang voordat storingen/schades worden opgelost, dit moet sneller. 18%  

Het aantal storingen en/of schades is te hoog, dit moet teruggedrongen worden. 8%  

De communicatie met de inwoners/burgers verdient verbetering. 8%  

Het beheersysteem is niet optimaal, dit moet beter. 8%  

   

Weet ik niet 10%  

Anders, namelijk: 20%  

 

20% van de respondenten heeft ‘anders’ aangevinkt. Zij noemen onder andere: 

 een combinatie van genoemde verbeterpunten  

 vernieuwing van het areaal om het aantal storingen terug te dringen 

 database op orde krijgen  

 communicatie in zijn geheel moet beter, met zowel netbeheerder als burgers 

 optimalisatie van de afhandeling van storingen  

 er zijn geen verbeterpunten, alles gaat goed 
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Toelichting vraag 42 

44% van de respondenten geeft aan dat de organisatie zelf de storingen en schades registreert, 

40% heeft dit uitbesteed.  

15% van de respondenten heeft ‘anders’ aangevinkt. Zij noemen onder andere: 

 combinatie, bij de gemeente zelf en bij een externe partij

 verdeling, bijvoorbeeld storingen zelf registeren en schades uitbesteed

 verdeling, bijvoorbeeld zelf registreren, wijze van afhandeling door onderhoudspartij

 database samen met andere gemeenten

 nu nog houtje-touwtje afhankelijk van meldingen, binnenkort 100% via

telemanagementsysteem



¨

Interview met Niels Waterschoot,

Philips Lighting
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Niels werkt sinds 2005 bij Philips Lighting. Sinds 2011 is hij werkzaam 

in de Philips Lighting Benelux organisatie en verantwoordelijk 

voor de marketingactiviteiten op het gebied van Public and Sports 

Lighting in Nederland. Daarnaast is hij actief binnen de NSVV als 

lid van het kernteam Outdoor. Ook is hij bij OVLNL actief in het 

netwerk ‘Maatschappij’ en het netwerk ‘Licht & Omgeving’.    

“IK WORD BLIJ VAN DE  

INTRINSIEKE MOTIVATIE DIE IK ZIE 

OM OVL TE VERDUURZAMEN” 

Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling in 2016 als het gaat om OVL? 

Dat is voor mij de intelligentie die wordt toegevoegd aan het OVL areaal. Intelligente armaturen 

maken het mogelijk om de verlichting te allen tijde aan te passen, storingen te detecteren en het 

beheer te optimaliseren. Ik zie dat in 2016 diverse gemeenten hebben besloten om standaard 

alle nieuwe armaturen intelligent te maken en ik verwacht dat deze trend zich ook volgend jaar 

zal doorzetten. Verder zie ik ook dat in 2016 meer aandacht ontstaat voor de ‘beleving’ van de 

openbare ruimte en de impact die verlichting daarop heeft. 

Wat baart je op dit moment het meeste zorgen op het gebied van OVL? 

Kennis! De digitalisering van OVL biedt veel nieuwe mogelijkheden. Om daar optimaal van te 

profiteren is up-to-date kennis noodzakelijk. Kennis bij een inkopende partij, zodat de juiste 

verlichting (t.a.v. lichtkwaliteit, besturing, betrouwbaarheid, toekomstbestendigheid, etc.) wordt 

gevraagd, kennis bij de installateurs, zodat de OVL systemen optimaal werkend gehouden wor-

den en kennis bij adviseurs om de kwaliteit van beleidsplannen en bestekken te borgen. Het up-

to-date houden van kennis is geen sinecure aangezien de digitale mogelijkheden snel toenemen 



en daarnaast de product-life-cycles aanzienlijk korter zijn dan voorheen. Ik pleit er dan ook voor 

om veel in kennis te investeren en deze ook te delen. Dit is m.i. noodzakelijk om de Nederlandse 

OVL op een hoog niveau te houden. 

Waar word je het meest blij van als het gaat om het werkveld OVL? 

Waar ik het meest blij van word is de passie die ik zie. Vrijwel iedereen in dit werkveld kijkt toch 

wat vaker naar boven tijdens het autorijden. Verder word ik blij van de intrinsieke motivatie die 

ik zie om OVL te verduurzamen, wat in mijn optiek een verantwoordelijkheid van ons allemaal is. 

Tenslotte word ik blij van de initiatieven die onze gemeenten ‘mooier’ en ‘aantrekkelijker’ ma-

ken. Ik zie meer en meer gemeenten die hier in investeren en daarmee identiteit creëren en/of 

de lokale economie stimuleren.  

Welke doorbraak/belangrijke ontwikkeling verwacht je in 2017 op het gebied van OVL? 

Ik verwacht dat er nog meer focus zal komen te liggen op de beleving in de openbare ruimte 

en dat intelligente verlichting daar een belangrijke rol in zal spelen. Verder verwacht ik dat er 

nieuwe businessmodellen zullen gaan ontstaan die de verduurzaming verder zullen versnellen 

en waarbij de performance (SLA) meer fact-based zal worden beoordeeld. 

Wat is je toekomstdroom als het gaat om OVL? 

Ik weet eigenlijk niet of het nog een droom is, want ik denk dat het heel realistisch is om te den-

ken dat onze OVL compleet interactief wordt. De verlichting zal zich aanpassen aan de situatie in 

de openbare ruimte en de gebruikers van die openbare ruimte. Een hoger lichtniveau wanneer 

een oudere weggebruiker passeert, een laag lichtniveau als de openbare ruimte niet gebruikt 

wordt en altijd een aantrekkelijke lichtbeleving die naadloos aansluit bij de activiteiten die op 

dat moment in de openbare ruimte plaatsvinden.

¨
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“HET UP-TO-DATE HOUDEN VAN KENNIS IS GEEN  

SINECURE NU DE DIGITALE MOGELIJKHEDEN SNEL 

TOENEMEN” 
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10. DE OVL-MONITOR

Toelichting vraag 43

De komende jaren willen we de OVL-monitor verder uitbreiden, zodat onder andere 

benchmark mogelijk is. Dit kan alleen als we vragen stellen die meer tijd nemen bij de 

beantwoording (bijv. specifieke gegevens over de OVL van uw organisatie die u niet direct 

paraat heeft en even moet nazoeken). De vraag aan de respondenten was: zou u een 

dergelijke vragenlijst in 2017 willen invullen? 

Een meerderheid, namelijk 60% van de respondenten, is bereid om in 2017 een 

uitgebreidere vragenlijst voor de OVL-monitor in te vullen. 16% wil dit niet doen, 24% weet 

het nog niet. Reden om het niet te doen is met name tijdgebrek. Twee respondenten vragen 

of het mogelijk is een koppeling te maken, bijvoorbeeld met de energiemonitoring of met de 

monitoring OVLVRI. 

Opmerkingen van respondenten:  

‘Het moet wel interessant blijven en gedetailleerd tot 3 cijfers achter de komma.’ 

‘Zie niet in waarom we op detailniveau informatie over onze OV installatie zouden moeten 

delen. Opzet zoals nu is wat mij betreft goed.’ 

‘Misschien is een idee om het gefaseerd onder de aandacht te brengen, een aantal keren een 

uur is eenvoudiger in te plannen dan een halve dag in een keer (en dan wordt het vervelend).’ 
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Q44 Welke vraag mist u in deze enquête? 

Welke vraag wilt u dat we toevoegen  

in de vervolgenquête van 2017?

Veel respondenten geven aan geen vragen te missen. Daarnaast worden er suggesties 

gedaan om vragen/onderwerpen toe te voegen aan de enquête in 2017:  

 installatieverantwoordelijkheid

 storing specifiek aan de lichtbron

 samenwerkingsverbanden

 lichthinder/platteland/donkertebeleid/lichtbeleving

 toekomstig beleid, richting waarin OV ontwikkelt

 kwaliteit in brede zin (materialen, diensten, uitvoering, ontwerp)

 meer inzoomen op (de kwaliteiten van) de netbeheerder

 toepassen van retrofitlampen (als tijdelijk instrument naar overstappen op led)

 aantal masten versus inwoners versus kWh gebruik/ gemiddelde verbruik per
lichtpunt (xy-locatie) per jaar

 verwachte areaal uitbreiding in de toekomst

 gevolgen van de BVV commissie (Besluit begroting en verantwoording) voor het
bijhouden van areaalmutaties en afschrijvingen

 beheersysteem integraal met civiel of alleen OVL

 heeft u voldoende tijd om uw vak goed uit te oefenen?

 wat belangrijk is, meerdere mogelijkheden centrum, woonwijken, buitengebied
(diverse thema's zoals energiebesparing)

 is er behoefte om kengetallentool te gebruiken, is er voorkeur voor Pro of Lite versie

 omgaan met leasecontracten en het aangaan van nieuwe contracten



¨

Interview met Geertje Hazenberg,

NSVV
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Geertje runt al ruim elf jaar het bureau van de Nederlandse 

Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV). Zij ondersteunt het 

bestuur, kernteams en werkgroepen en organiseert congressen, 

workshops en excursies. Ook houdt zij zich bezig met de opmaak 

en druk van publicaties en met de definiëring en begeleiding van 

projecten. Daarnaast onderhoudt zij de contacten met de NSVV-

leden en beantwoordt ze allerlei kennisvragen.

“OVL LEVERT STEEDS MEER  

EEN BIJDRAGE AAN HET GEVOEL 

VAN VEILIGHEID”  

Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling in 2016 als het gaat om OVL? 

In Europa zijn recent nieuwe normen van kracht geworden voor OVL. De NSVV verzorgt in 2016, 

in samenwerking met NEN, het opstellen van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor deze 

norm. Deze nieuwe NPR vervangt straks de NPR 13201 uit 2002 en de ROVL-2011. Zij wordt 

daarmee de nieuwe richtlijn voor de OVL in Nederland. De tweede belangrijke ontwikkeling is de 

nieuwe Richtlijn Tunnelverlichting 2016. Deze vervangt de NSVV Aanbeveling voor korte Tunnels 

en Onderdoorgangen (2001) en de NSVV Aanbeveling voor Tunnels en Onderdoorgangen (2003). 

De Richtlijn bestaat uit een compact en normatief opgeschreven kerndeel met kwaliteitseisen 

voor het verlichten van tunnels voor langzaam-, gemengd- en snel verkeer aangevuld met be-

langrijke kennis en achtergrondinformatie. Beide richtlijnen komen begin 2017 op de markt. 

Wat baart je op dit moment het meeste zorgen op het gebied van OVL? 

Het gebrek aan kennis. Over de nieuwe normen, over producten en over de bredere  gebruiks-

mogelijkheden. Je ziet dat door reorganisaties bij overheden de kennis wegvloeit. 



Waar word je het meest blij van als het gaat om het werkveld OVL? 

De aandacht voor OVL bij de politiek en de aandacht voor de maatschappelijke thema’s die met 

OVL verbonden zijn (energieakkoord/energiebesparing). Ook levert OVL steeds meer een bijdra-

ge aan het gevoel van veiligheid en sociale veiligheid. 

Welke doorbraak/belangrijke ontwikkeling verwacht je in 2017 op het gebied van OVL? 

Ledverlichting wordt steeds vaker voorzien van intelligente technologie voor besturing (smart 

lighting). Dit biedt innovatieve mogelijkheden en de kwaliteit van ledverlichting zal steeds beter  

worden. Daarnaast zal (openbare) verlichting vaker een onderdeel zijn van en worden verbon-

den met andere toepassingen in de buitenruimte (connected lighting). Conventionele verlichting 

zal steeds verder worden uitgefaseerd de komende jaren. 

Wat is je toekomstdroom als het gaat om OVL? 

Dat de verlichting wordt afgestemd op de gebruiker van de openbare ruimte, dus meer interactie 

tussen verlichting en de specifieke gebruiker van de openbare ruimte.

¨
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“DEZE NIEUWE NPR VERVANGT STRAKS DE  

NPR 13201 UIT 2002 EN DE ROVL-2011. ZIJ WORDT  

DAARMEE DE NIEUWE RICHTLIJN VOOR DE OVL  

IN NEDERLAND”   
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11. ANALYSE: GROOTTE ORGANISATIE 

 

Vraagstelling 

Op basis van de enquête is het mogelijk om nadere analyses te doen. De vraag die in dit 

hoofdstuk centraal staat is: in hoeverre worden er door respondenten van kleine(re) 

organisaties andere antwoorden gegeven dan door respondenten van grote(re) 

organisaties? 

 

Startpunt hierbij is: ‘hoeveel inwoners heeft uw gemeente of provincie?’ (vraag 8). 

Voor deze analyse werken we met de volgende indeling: 
 

Groep Aantal inwoners  Percentage  
A 200.000 tot +300.000 inwoners 12% van de respondenten  
B 50.000 tot 200.000 inwoners 23% van de respondenten 
C 25.000 tot 50.000 inwoners 34% van de respondenten 
D minder dan 25.000 inwoners 28% van de respondenten 

 

Het totaal is 97% omdat 3% bij deze vraag ‘weet ik niet/niet van toepassing’ invulde. 

 

Sommige relaties zijn zo logisch dat ze geen uitwerking behoeven: weinig inwoners - minder 

fte’s - relatief weinig lichtmasten. Veel inwoners - meer fte’s - relatief veel lichtmasten 

(samenhang tussen vraag 4, 8, 9). Voor andere vragen is de uitkomst minder voorspelbaar. 

Hieronder vind u de meest in het oog springende resultaten. Daarbij worden met name de 

uitersten genoemd.  

 

Organisatie van het werk 

Wat vindt u van het aantal fte’s? (vraag 5) 

Het meest tevreden is groep A. Slechts 9% hiervan vindt het aantal fte’s onvoldoende. Bij de 

andere groepen is de ontevredenheid veel groter, namelijk 40 tot 48%. 

 

Hoe is het werk OVL op hoofdlijnen georganiseerd bij uw organisatie? (vraag 6) 

Groep A en B doen meer werk zelf, groep C en D besteden meer werk uit. Het grootste 

verschil zit bij ‘ontwerp OVL’. Bij groep A doet 73% dit zelf (grafiek links), bij groep D is dit 

slechts 20% (grafiek rechts).  Ook bij het beheer van de OVL zijn duidelijke verschillen te zien 

tussen beide grafieken.  
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Wat vindt u van de ontwikkeling van het kennisniveau? (vraag 7) 

Groep D is het meest positief: 64 % vindt dat het kennisniveau hoger is geworden, 36 % dat 

het gelijk is gebleven en niemand vindt dat het lager is geworden. Groep B is het somberst: 

48% van deze groep kiest voor hoger geworden, volgens 29% is het kennisniveau gelijk 

gebleven, volgens 19% is het zelfs lager geworden.  

Inwoners, lichtpunten en budget 

Is het beschikbare budget voor OVL in 2016 meer of minder t.o.v. 2015? (vraag 10) 

Bij groep A meldt 27% dat er minder budget is, zowel voor exploitatie als vernieuwing. Bij de 

andere groepen speelt dit veel minder en is het budget vaak gelijk gebleven.  

Bij groep C meldt 29% dat er in 2016 meer budget is voor vernieuwing. Bij de andere 

groepen is dit aanmerkelijk minder vaak het geval. (Bij groep D heeft 12% meer budget, bij B 

10% en bij A 0%.) 

Wat is uw mening over het beschikbare budget? (vraag 11) 

Groep A is het meest negatief over het budget. 27% vindt het budget voor exploitatie 

onvoldoende, bij het budget voor vernieuwing is dit zelfs 64%. Bij de andere groepen is het 

percentage dat het budget onvoldoende vindt aanmerkelijk lager. (Budget exploitatie: bij 

groep B vindt 14% het onvoldoende, bij C 6% en bij D 0%. Budget vernieuwing: bij groep B 

vindt 52% het onvoldoende, bij C en D 32%). 

Beheer, eigendom en net 

Wie is er verantwoordelijk voor het bijhouden van het beheersysteem? (vraag 12) 

Bij groep A houdt  80% zelf het beheersysteem bij. Bij groep D is dit 40%.  

Heeft uw organisatie een bemeterd net voor OVL? (vraag 14) 

Van groep A heeft 90% (deels) een bemeterd net. Bij groep D is dit 52%. 

Maakt uw organisatie gebruik van netwerk netbeheerder of van eigen net? (vraag 16) 

Bij groep A heeft 80% (deels) een eigen netwerk (zie grafiek links). Bij groep D maakt 76% 

geheel gebruik van het netwerk van de netbeheerder (zie grafiek rechts).  
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Maatschappelijke thema’s  

Wat zijn binnen uw organisatie de belangrijkste thema’s m.b.t. OVL? (vraag 18) 

De vijf thema’s die het hoogst scoren (zie bespreking vraag 18 in dit rapport) worden door 

alle groepen belangrijk gevonden. De verschillen zitten met name in de drie thema’s die 

relatief laag scoren. Zo scoort ‘social return’ 31% bij groep C en 0% bij groep A. 

Stadsmarketing scoort 25% bij groep B en 0% bij groep D. Smart city/smart lighting scoort 

22% bij groep B en 4% bij groep D.  

 

Hoe wordt in de ontwerpfase het verlichtingsniveau bepaald? (vraag 22) 

Bij groep A en B kiest 40%/47% voor strikte toepassing van de ROVL/NPR. Bij groep C en D is 

aanmerkelijk minder namelijk 12%/13%. Daar kiest men vaker voor de ROVL/NPR als 

richtlijn, waarbij er regelmatig afwijkingen zijn. Bij groep A heeft 0% eigen beleid op dit vlak 

(zie grafiek links), bij groep D is dit 20% (zie grafiek rechts). 

 

 

Op welke manier(en) worden burgers betrokken bij belangrijke wijzigingen OVL? (vraag 24) 

Burgers worden het minst betrokken bij belangrijke wijzigingen door groep B. Het kunnen 

geven van een mening scoort hier 21%, tegenover 40 tot 50% bij groep A, C en D. Ook het 

actief betrekken van burgers gebeurt het minst bij groep B (5%). Bij groep A, C en D is dit 

20%.  

 

Technische ontwikkelingen 

Wat zijn voor uw organisatie de belangrijkste technische ontwikkeling? (vraag 25) 

Ledverlichting staat bij alle groepen met stip op 1. De top 2 t/m 4 is bij groep B, C en D gelijk: 

op 2 schakelen/dimmen, op 3 elektrische veiligheid en op 4 telemanagement. Bij groep A is 

dit anders. Daar staat elektrische veiligheid op 2, telemanagement op 3 en 

schakelen/dimmen op 4. Op de vijfde plaats staat bij groep A en C smart city/smart lighting. 

Bij groep B staat eigen net op de vijfde plaats, bij groep D de botsvriendelijke masten.  
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Hoeveel procent van uw OVL wordt (op bepaalde tijden) gedimd? (vraag 29) 

Groep A dimt verreweg het meest (zie grafiek links). 70% van deze groep dimt 50 tot 100% 

van de OVL. Bij de andere groepen is dit veel minder (bijv. groep C, zie grafiek rechts).  

Welke zaken die elektriciteit vragen zijn gekoppeld aan de OVL-installatie? (vraag 31) 

Bij groep A zijn er het vaakst camera’s en sensoren gekoppeld aan de OVL-installatie, bij 

groep D het minst. Ook bij de lichtmastreclames zijn er opmerkelijke verschillen. Bij groep D 

meldt 36% dat deze gekoppeld zijn aan de OVL-installatie. Bij groep A is dit 80%, bij groep B 

zelfs 95%.  

Smart lighting en smart city: welke stelling kiest u? (vraag 32) 

Het grootste verschil tussen groepen zit bij antwoordkeuze ‘geen mening’. Van groep A heeft 

0% geen mening (zie grafiek links), bij groep D is dit maar liefst 40% (zie grafiek rechts). Bij 

groep A ziet 50% smart lighting als een grote kans, 50% vindt dat het overschat wordt en nog 

ver afstaat van de eigen organisatie en de mensen op straat. Bij groep D vindt 32% het een 

grote kans en kiest 28% voor overschat.  
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Waar liggen uw zorgen voor wat betreft smart lighting? (vraag 33) 

Ook hier zit het grootste verschil bij de antwoordkeuze ‘geen mening.’ Van groep A heeft 

10% geen mening, bij groep D is dit 52%. Groep A maakt zich het meeste zorgen over de 

techniek (60%). Bij groep B ligt de grootste zorg bij de ethiek (47%).  

Bent u koploper of volgt u de ontwikkelingen op de voet of op afstand? (vraag 34) 

Bij alle vier de groepen geeft circa 60% aan nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen. Van 

groep A noemt 40% zich koploper, niemand volgt op afstand. Bij groep D noemt 4% zich 

koploper en volgt 40% op afstand.  

De relatie tussen overheden en marktpartijen: welke stelling kiest u? (vraag 35) 

Van groep A kiest 60% voor meer samenwerking (zie grafiek links). Bij groep D kiest 12% 

hiervoor (zie grafiek rechts) en denkt 48% dat overheden meer een regierol zullen gaan 

nemen.  

Aanbesteding  

Voor welke vorm van aanbesteding kiest uw organisatie? (vraag 36) 

Bij groep A kiest 90% voor de beste prijs-kwaliteitverhouding (aanbesteden op waarde). Ook 

de andere groepen kiezen het meest voor deze vorm van aanbesteden, maar bij hen zijn de 

percentages lager, namelijk 79% (groep B), 41% (groep C) en 60% (groep D). Bij groep C kiest 

35% voor de laagste prijs. Bij groep A kiest hiervoor 0%, bij groep B 5% en bij groep D 12%.   

Het kennisniveau van de opdrachtgever: welke stelling kiest u? (vraag 37) 

Van groep A geeft 70% aan voldoende kennis in huis te hebben, van groep D is dit 28%. 

Hoe wordt aanbesteed werk gecontroleerd? (vraag 38) 

Van groep C controleert 74% nauwkeurig. Bij de andere groepen is dit percentage 

aanmerkelijk lager, namelijk circa 42%. 



¨

Interview met Marcel van der Staaij, 

Citytec
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Marcel is al twintig jaar werkzaam in de verlichtingsbranche, 

waarvan de laatste 15 jaar in de openbare verlichting. Als 

adviseur bij CityTec is hij betrokken bij de NSVV en de NEN om 

zijn kennis van de openbare verlichting te delen. Ook geeft hij les 

aan de opleidingen Middelbare verlichtingstechniek en Hogere 

verlichtingskunde aan de ROC Midden Nederland.

“HET GEBRUIK VAN GELIJK-

SPANNING GEEFT ONS 

TOTAAL NIEUWE INZICHTEN” 

Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling in 2016 als het gaat om OVL? 

Het afgelopen jaar is in het rapport “Minder Licht” aangetoond dat de ROVL 2011 lichtreductie in 

de openbare ruimte en dus verdere energiebesparing niet in de weg hoeft te staan. Dit betekent 

dat we met de huidige richtlijn voor openbare verlichting voldoende mogelijkheden hebben om 

een kwalitatief hoogwaardige openbare verlichtingsinstallatie te maken.  

Wat baart je op dit moment het meeste zorgen op het gebied van OVL? 

De komst van led in de openbare verlichting en de nieuwe richtlijnen (zoals de nieuwe 

NPR13201) vragen om een andere kijk naar de praktijk, terwijl we soms blijven hangen in denk-

patronen uit het conventionele tijdperk. Daarnaast komen door de opkomst van led nieuwe 

partijen op onze markt die uit een heel andere wereld komen, maar daardoor niet over de juiste 

kennis beschikken van de openbare verlichting.  



Waar word je het meest blij van als het gaat om het werkveld OVL? 

Een positieve ontwikkeling is dat de openbare verlichting bezig is aan een innovatieve periode. 

We vervangen inefficiënte lichtbronnen door ledverlichting. We reduceren het energiegebruik 

en de CO2–uitstoot door verlichting te dimmen. We kunnen de verlichting sturen en uitlezen 

dankzij communicatiemiddelen in lichtmasten en we kunnen vanuit ons kantoor de Erasmusbrug 

in elke willekeurige kleur aanlichten. Door te blijven innoveren zullen we de openbare verlichting 

blijven ontwikkelen en verbeteren.  

Welke doorbraak/belangrijke ontwikkeling verwacht je in 2017 op het gebied van OVL? 

Vorig jaar zijn de eerste openbare verlichtingsnetten aangesloten op gelijkspanning. Het gebruik 

van gelijkspanning geeft ons totaal nieuwe inzichten over hoe we als gemeenten, maar ook als 

netbeheerders, omgaan met de energievoorziening in de wereld. Nederland en de openbare 

verlichtingsmarkt zijn inmiddels wereldwijd koploper op dit gebied. In 2017 zal deze ontwikkeling 

zich verder doorzetten, zeker nu de normeringen het gebruik van gelijkspanning niet meer in de 

weg staan.  

Wat is je toekomstdroom als het gaat om OVL? 

In augustus 2016 heeft de NSVV samen met organisaties uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk 

de ELEA (European Lighting Expert Association) opgericht. De titel “European Lighting Expert” 

is een kwaliteitslabel voor verlichtingsexperts die een hoog kennisniveau hebben van 

(openbare) verlichting. Mijn toekomstdroom is dat we over een paar jaar alleen nog maar 

werken met gecertificeerde professionals in onze branche, zodat de openbare verlichting in 

Nederland op het hoogste kwaliteitsniveau ooit komt.

¨

93

“MIJN TOEKOMSTDROOM IS DAT WE OVER 

EEN PAAR JAAR ALLEEN NOG WERKEN MET 

GECERTIFICEERDE PROFESSIONALS” 
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BIJLAGE I – ENQUETE MARKTPARTIJEN 

De enquête voor marktpartijen en kennisinstellingen was, net als die voor overheden, 

opengesteld van 1 t/m 19 september 2016. De vragenlijst was toegespitst op de doelgroep 

en korter dan die voor de overheden (18 inhoudelijke vragen). De belangrijkste uitkomsten 

zijn vermeld in deze rapportage, daar waar ze raken aan de uitkomsten van de enquête voor 

overheden.  

Negen personen hebben de vragenlijst voor marktpartijen en kennisinstituten ingevuld. Het 

was, anders dan bij de enquête voor overheden, niet toegestaan om dit anoniem te doen. 

Daardoor weten we dat de negen respondenten allen bij een andere organisatie/bedrijf 

werken. Dit waren met name adviesbureaus en installatiebedrijven, maar ook een 

leverancier van armaturen en een kennisinstituut heeft de enquête ingevuld.  

Aan de respondenten is gevraagd hoeveel mensen zich, in het bedrijf waarvoor zij werken, 

bezighouden met OVL. Dit gaf de volgende respons: 

Hoeveel mensen houden zich bezig met OVL Aantal keer aangevinkt 
1 tot 5 personen 3x 
6 tot 15 personen 1x 
16 tot 30 personen 1x 
31 tot 60 personen 1x 
meer dan 60 personen 3x 

Omdat de enquête voor marktpartijen en kennisinstituten door een beperkt aantal personen 

is ingevuld, zijn de uitslagen niet representatief. Om misverstanden hierover te voorkomen 

wordt dit in de rapportage steeds opnieuw vermeld wanneer we resultaten presenteren. 

Tegelijkertijd geven de reacties van de negen respondenten, juist omdat ze van negen 

verschillende bedrijven afkomstig zijn, wel een boeiende extra dimensie.  
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DISCLAIMER

OVLNL/IGOV en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens zorgvuldig  

verzameld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kan  

bevatten. Hoewel OVLNL/IGOV haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te 

bieden, kan het niet verantwoordelijkgesteld worden voor eventuele fouten of andere beschadigde consequenties, voortkomend 

uit het gebruik van deze publicatie en de gegevens. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan. OVLNL/IGOV ziet derhalve, mede 

ten behoeve van degenen die aan deze publicatiehebben meegewerkt, af van welke aansprakelijkheid dan ook.
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STICHTING OPENBARE 

VERLICHTING NEDERLAND 

BUNDELT KRACHTEN. 

OVLNL geeft impulsen, denkt mee en deelt. 
Om de sector openbare verlichting verder te laten ontwikkelen 

en in de spotlights te houden. 

' 

IGOV 

t-tJ
OVERHEDEN MARKTPARTIJEN 

1.lt 
NETWERK NETWERK 

'SMART UGHTING' 'EVENEMENTEN' 

NETWERK 

'MAATSCHAPPIJ' 

* 
lfETWERK 

'LICHT EN 

OMGEVfNG' 

NETWERK 

'KENNIS' 

Een organisatie van en voor de openbare verlichting. Die midden in de 
samenleving staat, gevoel heeft voor ontwikkelingen en veranderingen, 

daarop anticipeert en ontwikkelingen initieert. Brengt overheid, 

ondernemers, onderwijs, onderz.oek en omgeving samen. 

Meedoen? Schijf in op www.ovlnl.nl 

Alle vragen beantwoord OVLNL�J�J 




