
 

  

Actief en betrokken    
dewolden.nl

Beleidsplan  

Openbareverlichting 

2013 - 2017 



Beleidsplan Openbare verlichting                Cluster Beheer openbare ruimte 

  pagina 2 van 59  

 



Beleidsplan Openbare verlichting                Cluster Beheer openbare ruimte 

  pagina 3 van 59  

 
 
 

BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING VAN 
DE GEMEENTE DE WOLDEN 
2013 - 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente De Wolden 
Raadhuisstraat 2 
7921 GD Zuidwolde 
Afdeling : Openbare werken 
Cluster : Beheer openbare ruimte 
Datum  : Mei 2013 
Status  : concept 



Beleidsplan Openbare verlichting                Cluster Beheer openbare ruimte 

  pagina 4 van 59  

 



Beleidsplan Openbare verlichting                Cluster Beheer openbare ruimte 

  pagina 5 van 59  

INHOUDSOPGAVE 
 

SAMENVATTING............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7777 

1 Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10101010 

1.1 Aanleiding .............................................................................................. 10 

1.2 Doel van het beleidsplan. ...................................................................... 10 

1.3 Een stukje lichttechniek ......................................................................... 10 

1.4 Leeswijzer .............................................................................................. 11 

2 DOEL EN FUNCTIE OPENBARE VERLICHTING ............................................................................................................ 11111111 

2.1 Verkeersveiligheid.................................................................................. 11 

2.2 Sociale veiligheid ................................................................................... 11 

2.3 Leefbaarheid en sfeer ............................................................................ 12 

3 BEHEERAREAAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 13131313 

3.1 Kwantiteit............................................................................................... 13 

3.2 Kwaliteit ................................................................................................. 13 

4 Kaders............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 15151515 

4.1 Evaluatie Beleidsplan Openbare verlichting 2006-2010 ........................ 15 

4.2 Gemeentelijke raakvlakken ................................................................... 16 

4.2.1 Proefprojecten Dunningen & Perenhof ............................................ 16 

4.3 Juridische kaders ................................................................................... 16 

4.4 Landelijke richtlijnen.............................................................................. 17 

5 Beleid OPENBAREVERLICHTING.................................................................................................................................................................................................... 17171717 
5.1 Richtlijn ROVL-2011............................................................................... 17 

5.2 Tegengaan van lichtvervuiling en lichthinder ........................................ 18 

5.3 Energiebesparing ................................................................................... 19 

5.3.1 Energiebesparing door toepassing van alternatieven...................... 19 

5.3.2 Armaturen ....................................................................................... 20 

5.3.3 Lampen ............................................................................................ 20 

5.3.4 Dimmen van lichtpunten ................................................................. 21 

5.3.5 Schakeltijden ................................................................................... 22 

5.3.6 Verminderen aantal masten ............................................................ 24 

5.4 Beheer en onderhoud ............................................................................ 25 

5.4.1 Uitvoering ........................................................................................ 25 

5.4.2 Onderhoud ....................................................................................... 25 

5.4.3 Beheer ............................................................................................. 26 

5.4.4 Standaardisatie................................................................................ 27 



Beleidsplan Openbare verlichting                Cluster Beheer openbare ruimte 

  pagina 6 van 59  

5.4.5 Areaal uitbreiding ............................................................................ 27 

5.4.6 Vervanging en renovatie ................................................................. 27 

5.5 Exploitatielasten..................................................................................... 28 

5.6 Milieuvriendelijke materialen ................................................................. 28 

6  OVERIGE BELEIDSASPECTEN ............................................................................................................................................................................................................ 29292929 

6.1 Openbaar groen/bomen......................................................................... 29 

6.2 Aanlichten van gebouwen ...................................................................... 30 

6.3 Tunnelverlichting ................................................................................... 31 

6.4 Grondspots............................................................................................. 31 

6.5 Bewegwijzering ...................................................................................... 31 

6.6 Eigen openbaarverlichtings-net (Ov-net) .............................................. 32 

7 UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2017 ................................................................................................................................................ 32323232 

7.1 Algemene beleidsaspecten..................................................................... 32 

7.2 Regulier beheer & onderhoud ................................................................ 33 

7.3 Verbeteringsmaatregelen....................................................................... 33 

8  Middelen ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 34343434 

8.1 Regulier budget...................................................................................... 34 

8.2 Kosten maatregelen............................................................................... 34 

8.2.1 Opbrengsten maatregelen ............................................................... 35 

9  Conclusie Advies besluit............................................................................................................................................................................................................................................ 36363636 

9.1 Conclusie................................................................................................ 36 

9.2 Bestuurlijk besluit .................................................................................. 37 

Bijlagen ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 38383838 

Bijlage 1 - Een stukje lichttechniek .................................................................................................................................................................................................... 39393939 

Bijlage 2 - Gemeentelijke Beleidskaders ................................................................................................................................................................ 43434343 

Bijlage 3 - Hoofdlijnen uitkomsten enquête............................................................................................................................................ 45454545 

Bijlage 4 - Wettelijke aansprakelijkheid.................................................................................................................................................................... 49494949 

Bijlage 5 - Richtlijnen en normen ................................................................................................................................................................................................................ 54545454 

Bijlage 6 – Uitvoering in eigen beheer................................................................................................................................................................................ 56565656 

Bijlage 7 - Beleidsaspecten openbare verlichting........................................................................................................ 57575757 



Beleidsplan Openbare verlichting                Cluster Beheer openbare ruimte 

  pagina 7 van 59  

SAMENVATTING 
 
Het huidige beleidsplan Openbare verlichting is in 2006 vastgesteld, in de 
afgelopen jaren zijn diverse ontwikkelingen binnen de openbare verlichting 
actueel geworden. Dit nieuwe plan Openbare verlichting 2013 – 2017 geeft voor 
de gemeente De Wolden voor de komende vijf jaar een beleidskader voor de 
aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting.  Dit plan is de 
opvolger van het beleidsplan Openbare verlichting 2006-2010  
 
De algemene doelstelling van het plan is een beschrijving van de 
beleidsvoornemens en bijbehorende maatregelen voor het plaatsen, beheren en 
onderhouden van de openbare verlichting. Het plan geeft ook inzicht in de 
financiële gevolgen van de voorgenomen maatregelen. De beleidsvoornemens en 
maatregelen staan in hoofdlijnen in dit plan. Voor verdere uitwerking hiervan 
moet er een uitvoeringsplan opgesteld worden.  
 
Door de voornemens uit het vorige beleidsplan te monitoren zijn de 
uitgangspunten opnieuw afgewogen. Geconstateerd is dat deze op onderdelen 
moeten worden aangepast. De wijzigingen betreffen kaders/normen, 
energieverbruik, sociale veiligheid, beheer en onderhoud en nieuwbouw. 
 
Kaders/normen. 
- Richtlijn Openbare  Verlichting 2011 (ROVL 2011). 

Een ‘grote’ verandering ten opzichte van het eerdere plan is de nieuwe ROVL. 
In de ROVL wordt er eerst een keuze gemaakt tot niet verlichten, wel 
verlichten of te besluiten tot een alternatieve maatregel (bv bermplanken). 
Voortaan wordt er niet meer standaard vanuit gegaan dat er openbare 
verlichting wordt geplaatst.   

- Lichthinder en lichtvervuiling.  
Het aspect ‘lichthinder’ krijgt meer aandacht 
bij uitbreiding en vervangen van bestaande 
verlichtingsinstallaties. De Nederlandse 
Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft 
over lichthinder een aantal richtlijnen en 
normen opgesteld (Algemene richtlijn 
betreffende lichthinder).  

 
Energieverbruik  
- Lampen. 

De huidige installatie is energiezuinig. Sinds 2003 is de efficiency van de 
openbare verlichting sterk verbeterd. De verlichting beschikt reeds over 
lampen met een zeer laag verbruik. Nieuwere lamptechnieken leveren 
daardoor in De Wolden geen grote energie en milieuwinst meer op. Het 
grootschalig vervangen van de bestaande lampen door LED-lampen kost 
meer dan het oplevert.  

- Aanpassen schakeltijden. 
De openbare verlichting gaat aan en uit op vastgestelde tijdstippen 
(schakeltijden).  Dit wordt gedaan vanuit de netwerkbeheerder (Enexis) voor 
meerdere gemeenten. Door nieuwe inzichten is er opnieuw gekeken naar de 
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schakeltijden.De aanpassing houdt in dat de verlichting later aan en eerder 
uit gaat. Het aanpassen van de schakeltijden komt er in de praktijk op neer 
dat de verlichting per dag ca. 30-50 minuten minder brand. Door dit nieuwe 
schakelregiem zal er in De Wolden een energiebesparing gerealiseerd kunnen 
worden van ca. 39.093–62.550 kWh. Doordat de lampen minder branden 
wordt er niet alleen bespaart op het stroomverbruik maar ook op CO2. Dit 
komt neer op ca. 1,1-1,8 ton. De aanpassing zal in juni/juli 2013 plaats 
vinden.  

- Onderzoek draagvlak minder verlichtingsmasten. 
In het vorige beleidsplan is juist het omgekeerde gebeurd. Er is door de raad 
geld beschikbaar gesteld voor het bijplaatsen van lichtmasten. Inmiddels is 
iedereen bewuster geworden van de kosten(energie) en de duisternis en zijn 
er in Nederland (RWS, provincies en gemeenten) initiatieven ontwikkeld voor 
het verminderen van het totaal aantal masten. Uit het onderzoek in de wijken 
Dunningen en Perenhof (zie paragraaf 4.2.1) komt naar voren dat het 
volgens deze burgers allemaal wel wat minder kan. Ook in het Milieuambitie-
plan De Wolden 2010-2015 is de licht-duister-discussie een van de 
belangrijke speerpunten. Het eventueel verminderen van de masten moet 
natuurlijk gebeuren in overleg met de diverse belangengroepen. Het 
draagvlak voor het verminderen van het aantal lichtmasten moet worden 
onderzocht samen met de inwoners en belangenverenigingen voordat er 
masten verwijdert gaan worden. 

 
Sociale veiligheid 
- Onderzoek verdeling avond- en nachtbranders.  

De verlichting in de gemeente bestaat  uit avond- en nachtbranders. De 
avondbranders gaan door de week om 24.00 uur uit en de nachtbranders 
blijven branden. Er is echter niet goed in beeld hoe de verdeling van deze 
branders is. Bij een schouw in de kern De Wijk bleek dat er geen regelmatig 
patroon zit in het wel of niet branden van de verlichting na 24.00 uur. Door 
geen regelmatige verdeling van het type brander ontstaan er donkeren 
vlekken in het verlichtingsbeeld in de straten. Dit geeft veel vragen en 
opmerkingen van de burgers. Het geeft namelijk een onveilig gevoel. Door 
goed in beeld te krijgen wat avond- en nachtbranders zijn kan er een 
regelmatig patroon aangebracht worden wat het veiligheidsgevoel zal 
vergroten. 

 
Beheer/onderhoud 
- Regulier onderhoud. 

In de gemeente staan ca. 5190 stuks lichtmasten met daarop een gelijk 
aantal armaturen (de lampenkap) en lampen. Voor het onderhouden van de 
verlichting is de Kwaliteitsvisie Openbare ruimte De Wolden van toepassing. 
Het onderhoudsniveau is vastgesteld op B (matig) voor alle gebieden in de 
gemeente. Uit de beleidsschouw komt naar voren 
dat de verlichting voldoet aan het gevraagde 
niveau. 

- Lamp vervanging.  
Om de bedrijfszekerheid op het huidige niveau te 
houden blijven we per 5 jaar 
groepsvervanging(remplacering) van de lampen 
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uitvoeren, incidentele uitval van de lampen wordt eens per drie weken 
hersteld.  

- Controle op stabiliteit voor oudere masten. 
Een lichtmast wordt nooit uitsluitend op basis van de theoretische levensduur 
vervangen. Om te voorkomen dat onnodig geld geïnvesteerd wordt in 
vervanging van oude, maar technisch nog in goede staat verkerende 
lichtmasten, worden lichtmasten die ouder zijn dan 30 jaar tijdens 
remplacering geïnspecteerd op stabiliteit en gebreken. Wanneer uit de 
inspectie blijkt dat masten nog minimaal vijf jaar zonder problemen mee 
kunnen, en er geen andere redenen zijn om tot vervanging over te gaan, 
worden de masten niet vervangen. Na maximaal vijf jaar worden de masten 
opnieuw geïnspecteerd.  

 

Nieuwbouw 
- LED-verlichting toepassen. 

Bij reconstructies, waarbij meer dan 10 armaturen moeten worden 
vervangen, en uitbreiding/nieuwbouw locaties Led-lampen toepassen. 

- Eigen OV-net.  
Waar mogelijk wordt een eigen OV-net gerealiseerd. Er zijn binnen de 
gemeentegrenzen al stukjes eigen net. Een voorbeeld hiervan zijn de 
lichtmasten rondom het gemeentehuis en in de Hoofdstraat. In het 
buitengebied zijn rioolgemalen onderling verbonden met een eigen 
stroomkabel. Bij een eigen Ov-net kan de gemeente zelf werkzaamheden 
uitvoeren, lichtmasten aansluiten/afkoppelen, de schakeltijden aanpassen, 
etc. Er horen ook verplichtingen bij. De gemeente is dan formeel 
netbeheerder (net als bij de riolering), met alle daaraan verbonden 
verplichtingen, verantwoordelijkheden en financiële risico’s.   

 

Financiën 
Voor de extra maatregelen is voor de komende vijf jaar een bedrag geraamd van 
€ 85.000. De verdeling van de kosten over de maatregelen staan vermeld in 
hoofdstuk 8. We  kunnen de kosten voor de aangegeven wijzigingen dekken uit 
het beschikbare budget van de openbare verlichting. Dit is mogelijk omdat er 
budget vrij komt door het aanpassen van de schakeltijden en door slimme 
combinaties te maken van maatregelen met regulier onderhoud. 
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1 INLEIDING  
 
Dit beleidsplan heeft betrekking op het beheren en onderhouden van de 
openbare verlichting. Het is opgesteld binnen het kader van de Kwaliteitsvisie De 
Wolden, waarin het algemene beleidskader schoon, heel & veilig is aangegeven.  
In het plan staat de uitwerking van het beleid, het specifieke kwaliteitssysteem 
en de richtlijnen voor beheer en uitvoering. 
 

1.1 Aanleiding 
 
Het beleidsplan Openbare verlichting 2013 – 2017 is de opvolger van het 
beleidsplan Openbare verlichting 2006-2010. Het plan is een beleidsbepalend 
stuk dat de leidraad is voor het onderhoud, aanleg en beheer van de openbare 
verlichting in de gemeente De Wolden voor de komende vijf jaar.  

 
Dit beleidsplan dient verder als basis voor de meerjaren uitvoeringsplannen en 
jaarlijkse werkplannen, de budgetkeuzes en de uitvoering van het beheer. De 
uitvoeringsplannen geven invulling aan het effectief en efficiënt inzetten van 
arbeid en productiemiddelen en het aansturen van het werk van derden. 

 

1.2 Doel van het beleidsplan. 
 
Het beleidsplan beschrijft de beleidsvoornemens en (bijbehorende) maatregelen 
voor het plaatsen, beheren en onderhouden van de openbare verlichting in de 
gemeente De Wolden voor de periode 2013 tot en met 2017. Het plan geeft ook 
inzicht in de financiële en organisatorische  gevolgen van de voorgenomen 
maatregelen. 

 
Het beleidsplan geeft invulling aan het specifieke beleid, het kwaliteitssysteem 
en de kwaliteitsniveaus voor het betreffende product en geldt in principe voor 
een periode van vijf jaar. Gegevens met betrekking tot areaal en kosten worden 
jaarlijks geactualiseerd. 

 

1.3 Een stukje lichttechniek 
 
De openbare verlichting bestaat uit een bovengronds- en 
ondergronds deel. Het ondergrondse deel is van de 
netbeheerder. Het bovengrondse deel is van de gemeente. 
Dit deel bestaat uit een mast met een armatuur. In het 
armatuur zit weer een lamp en een schakelapparaat. Er zijn 
meerdere mogelijkheden voor masten, armaturen, lampen, 
kleur licht etc. Verder zijn er meerdere ontwikkelingen aan 
de orde binnen de openbare verlichting. Ontwikkelingen zijn 
bijvoorbeeld groenlicht, dimmen, LED, energielabel etc.. De 
ontwikkelingen zijn uitgewerkt in bijlage 1. 
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1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het doel en de functie van de openbare verlichting 
beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van het areaal en de kwaliteit. 
Hoofdstuk 4 omschrijft de beleids- en juridische kaders. Hoofdstuk 5 en 6 geven 
de uitgangspunten aan hoe beleid en het beheer en onderhoud van de openbare 
verlichting binnen de gemeente uitgevoerd wordt. Per paragraaf wordt een 
overzicht gegeven van de  acties die voortkomen uit de gehanteerde 
uitgangspunten en werkwijzen. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de kosten om 
het doel te realiseren. 

 
 

2 DOEL EN FUNCTIE OPENBARE 

VERLICHTING 
 
Openbare verlichting heeft tot doel om het openbare leven bij duisternis, in 
bijzonder de weggebruikers, zo goed mogelijk te laten functioneren. Hoewel het 
(verlichting)niveau van de openbare verlichting het daglichtniveau niet bereikt, 
moet deze in eerste instantie bijdragen aan een verkeersveilige situatie 
gedurende de (circa 4100 uur per jaar) duistere uren. Een acceptabele kwaliteit 
van de openbare verlichting is dan ook van groot belang. De functie hiervan laat 
zich onderverdelen in verkeersveiligheid, sociale veiligheid en in mindere mate 
esthetica.  
 
Het doel van de openbare verlichting kan als volgt worden samengevat: 
- Het bevorderen van de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling. 
- Het bevorderen van de openbare veiligheid (de sociale en persoonlijke 
veiligheid). 
 

2.1 Verkeersveiligheid 
 
Onder verkeersveiligheid wordt een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer 
verstaan. Bij toepassing van de verlichting moet de weg zodanig worden verlicht 
dat de situatie in de rijrichting door de weggebruiker te overzien is. Hierbij 
moeten de verkeersdeelnemers het verloop van de weg, de aanwezigheid van 
zijwegen en zich mogelijk op de weg bevindende weggebruikers en obstakels 
kunnen waarnemen. Vooral bij specifieke wegsituaties zoals kruispunten, 
drempels, wegversmallingen en onverwachte veranderingen in het wegprofiel is 
dit van groot belang. 

 

2.2 Sociale veiligheid 
 
Sociale veiligheid heeft te maken met alle (semi-) openbare ruimten waar 
mensen verblijven. In een sociaal veilige omgeving kan men zich bewegen 
zonder direct gevoel voor dreiging of gevaar voor confrontatie met geweld. Er 
zijn een tweetal aspecten te onderscheiden binnen het begrip sociale veiligheid: 
de objectieve onveiligheid (de criminaliteit die werkelijk plaatsvindt) en de 
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subjectieve onveiligheid (de gevoelens van angst en onveiligheid, die bij de 
bevolking leven). 

 
Persoonlijke veiligheid wil zeggen dat inwoners, gebruikers en passanten kunnen 
zien waar zij lopen zonder te vallen over obstakels. Bezoekers zullen het op prijs 
stellen wanneer straatnaamborden goed zichtbaar en leesbaar zijn zodat zij snel 
en veilig hun adres of doel kunnen bereiken. 

 
Verlichting en sociale veiligheid staan in nauwe relatie tot elkaar. Bij duisternis is 
eerder sprake van vandalisme, openlijke bedreiging, geweld e.d. dan op 
klaarlichte dag. Bij goede openbare verlichting kan men tegemoetkomende 
personen op een redelijke afstand (4 à 5 meter) herkennen; voldoende 
kleurherkenning is hierbij onontbeerlijk.  
 

2.3 Leefbaarheid en sfeer 
 
Leefbaarheid heeft betrekking op het bevorderen van de herkenbaarheid of het 
benadrukken van het bijzondere karakter of de gewenste sfeer van de openbare 
ruimte. Openbare verlichting speelt een belangrijke rol bij het tot zijn recht 
komen van die ruimte. In sociaal-maatschappelijk opzicht is het 
gemeentebestuur ervan overtuigd dat leefbaarheid een zaak is voor alle 
betrokkenen. Bedrijven, gemeente en inwoners maken de kernen leefbaar. In dit 
opzicht wordt tweerichtingsverkeer bevorderd. De burger zorgt zelf voor 
aanvullende verlichting in zijn privé woonomgeving. Het bijzondere karakter van 
een plek kan met behulp van de openbare verlichting tot uitdrukking worden 
gebracht. De plaatsing van eigentijds vormgegeven lichtmasten op een 
(centrum) plein kan de juiste sfeer oproepen. 
 
Bij de realisatie van verlichting met een meer decoratieve functie zal de ter 
plaatse vereiste functionele verlichtingskwaliteit en het jaarlijks terugkerende 
onderhoud het uitgangspunt moeten blijven. Voor de gemeente De Wolden zijn 
de verkeersveiligheid en sociale veiligheid maatgevend. Bij toepassing van 
decoratieve verlichting is esthetica belangrijk, maar dit mag niet ten koste gaan 
van de functionaliteit. 

 
Ook de keuze van de lichtsoort speelt een belangrijke rol bij de sfeerbeleving. In 
het algemeen wordt bijvoorbeeld warmwit licht als aangenamer ervaren dan 
koelwit licht, en groen licht creëert een sfeer van ‘maanlicht’, wat met name in 
buitengebieden toepasselijk kan zijn. Ook de mate van kleurherkenning van een 
lichtsoort speelt een rol bij de sfeerbeleving.   
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3 BEHEERAREAAL 
 
Voor het onderhouden van de openbare verlichting is het noodzakelijk te weten 
wat in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente. Dit wordt 
vastgelegd in een (actueel) bestand met een overzicht  van het te onderhouden 
areaal. Hierdoor is  snel en doeltreffend informatie beschikbaar. 
 

3.1 Kwantiteit 
 
De openbare verlichtingsinstallatie van gemeente De Wolden bestaat uit ca. 
5.129 lichtmasten, waarvan tweederde binnen de bebouwde kom en eenderde 
buiten de bebouwde kom.  
 
Omdat nauwelijks masten met dubbele uithouder worden toegepast, komt het 
aantal armaturen vrijwel overeen met het aantal masten. Het betreft een brede 
mix van verschillende fabrikanten en uitvoeringen( ca. 54 soorten).  
 
Het toe te passen lamptype is afhankelijk van het aanwezige 
armatuurtype; armatuurtype en lamptype zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Binnen gemeente De Wolden komen PL-lampen met 76% 
veruit het meeste voor. Overige voorkomende lamptypen zijn SOX 
(15%), SON (3%) en led (2%). De lamptypen TL, CDM en QL komen op 
zeer beperkte schaal voor (ieder minder dan 1%). Bij 4% van de 
lichtmasten is het lamp- of armatuurtype niet bekend.  
 

3.2 Kwaliteit 
 
De kwaliteitseisen voor het onderhouden van de openbare ruimte zijn vastgelegd 
in de Kwaliteitsvisie openbare ruimte de Wolden. De openbare verlichting is een 
onderdeel van het wegmeubilair. Deze visie beschrijft de verzorgingsgraad 
(schoon, heel en veilig) op verschillende kwaliteitsniveaus (A=hoog, B=basis, 
C=laag). Afhankelijk van het gebied (centrum, woonwijk, industriegebied etc) is 
er een kwaliteitsniveau bepaald. Voor de beelden en normen bij de afgesproken 
kwaliteitsniveaus wordt gebruik gemaakt van de Kwaliteitscatalogus openbare 
ruimte 2010 van de stichting CROW. 
 
Onderstaand een voorbeeld van kwaliteitseisen voor de openbare verlichting uit 
de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010 van de stichting CROW. De codes 
A, B, C komen overeen met het hoog, basis en laag. 
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In april 2012 zijn met de raad kwaliteitsafspraken gemaakt. De gemeente streeft 
naar een openbare ruimte met een kwaliteitsniveau basis, zie onderstaande 
tabel.  
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Groen B B B C B A B 
Meubilair B B B B B B B 
Verharding B B B B B B B 
Kunstwerken B B B B B B B 
Reiniging B A A A A B A 

 
Uit de schouwresultaten van afgelopen jaren, zie onderstaande tabel,  is te zien 
dat de verzorging en het onderhoud aan de openbare verlichting ruim voldoet 
aan de afgesproken kwaliteit. Alleen in jaar 2010 was er een percentage wat 
slecht(C) en zeer slecht(D) was. In 2011 is te zien dit inmiddels grotendeels is 
weggewerkt. In het algemeen is het onderhoudsniveau beter dan gevraagd.  
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4 KADERS 
 
Openbare verlichting heeft raakvlakken met diverse andere gemeentelijke 
beleidsterreinen: milieu, energie, verkeer, leefbaarheid en veiligheid. Voordat 
het beleid voor openbare verlichting wordt geformuleerd, wordt daarom eerst 
gekeken naar de kaders die voortvloeien uit bestaand beleid op diverse 
terreinen. Naast de gemeentelijke beleidskaders zijn er nog wettelijke en 
landelijke richtlijnen.  
 
 
 

4.1 Evaluatie Beleidsplan Openbare verlichting 

2006-2010 
 
In het beleidsplan Openbare Verlichting 2006-2010 zijn een aantal doelstellingen 
en prioriteiten vastgesteld. Deze doelstellingen komen uit het beleidsplan 
Openbare verlichting 2002-2006. Door het niet beschikbaar stellen van kredieten 
zijn deze doelstelling toen niet gerealiseerd. In de afgelopen periode zijn deze 
doelstellingen en prioriteiten wel gerealiseerd. Bij de doelstelling C2 is één item 
nog niet gedaan en dat is de Leeuwveensweg. Een overzicht van de 
doelstellingen wordt in onderstaande tabel weergegeven. 
 
 

Doelstelling/prioriteiten Omschrijving Uitgevoerd 
A: verlichtingsniveau binnen 
bebouwde kom conform 
NSVV-richtlijnen 

Vervangen van energie 
onzuinige armaturen (SOX- 
en TL-armaturen) door 
energie efficiëntere. Een 
doelstelling uit het 
beleidsplan 2002-2006. Door 
bezuinigingen is het toen niet 
gerealiseerd.. 

Ja 

C1: rendementsverbetering 
buiten bebouwde kom 

Vervangen van verouderde 
TL-armaturen buiten de 
bebouwde kom door energie 
efficiëntere armaturen. Een 
doelstelling uit het 
beleidsplan 2002-2006. Door 
bezuinigingen is het toen niet 
gerealiseerd. 

Ja 

C2: verdichte oriëntatiever-
lichting buiten bebouwde kom 

Langs erftoegangswegen 
buiten de bebouwde kom 
verdichte oriëntatieverlichting 
toepassen. Een doelstelling 
uit het beleidsplan 2002-
2006. Door bezuinigingen is 
het toen niet gerealiseerd. 

Deels, de Leeuw-
veenseweg is nog 
niet gedaan. 
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D: oriëntatieverlichting bij 
verkeersonveilige situaties 

Wegen met een erffunctie 
buiten de bebouwde kom 
moeten voorzien worden van 
oriëntatieverlichting. 

Ja, lokaal zijn er 
knelpunten 
opgelost. 

E: Oplossen 
knelpunten/wensen 
belangenverenigingen 

Er zijn in 2006 door burgers 
en belangenverenigingen 
knelpunten aangedragen 
m.b.t. de openbare 
verlichting. Hiervan is een 
lijst opgesteld met 
verbeterpunten. 

Ja 

 
 

4.2 Gemeentelijke raakvlakken 
 
Openbare verlichting raakt andere gemeentelijke beleidsterreinen. Deze zijn 
onder andere; Politieke Termijn Agenda 2010-2014, Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan 2010-2019, Milieuambitieplan De Wolden 2010-2015, 
Programmabegroting 2012, Kwaliteitsvisie De Wolden,  Vrienden van de nacht. 
De kaders worden toegelicht in bijlage 2. 
 

4.2.1 Proefprojecten Dunningen & Perenhof 
 
In de afgelopen jaren zijn in de wijken Dunningen en Perenhof proefprojecten 
uitgevoerd met een verlaagd verlichtingsniveau (beide wijken) en led-verlichting 
(alleen Dunningen). Begin 2012 hebben de bewoners via een enquête hun 
mening gegeven over de openbare verlichting in hun wijk. In bijlage 3 zijn op 
hoofdlijnen de belangrijkste uitkomsten weergegeven, en vervolgens zijn deze 
uitkomsten per onderdeel nader onderbouwd met cijfers.   
 
Uit de proefprojecten kunnen de volgende conclusies getrokken worden. 
Bewoners zijn zeer tevreden over led-verlichting en adviseren de gemeente om 
dit op veel bredere schaal toe te passen in de openbare verlichting. Een lager 
verlichtingsniveau wordt in het algemeen wel gewaardeerd, maar er zijn kritische 
kanttekeningen ten aanzien van de verkeersveiligheid. Een ruime meerderheid 
adviseert de gemeente desondanks om in het verlichtingsbeleid uit te gaan van 
een lager verlichtingsniveau. Het belang dat burgers hechten aan het 
terugdringen van energieverbruik en lichthinder lijkt hierbij een rol te spelen. 
Wel wordt aangegeven dat minder verlichting niet voor iedere locatie geschikt is; 
het is een kwestie van maatwerk. 
 
 

4.3 Juridische kaders 
 
De beheerder van een gebied dat is aangeduid als openbare ruimte, kan 
wettelijk aansprakelijk zijn voor de schade als gevolgen van gebreken: 
Aan het gebied: het gebied voldoet niet aan de eisen die men er onder gegeven 
omstandigheden aan mag stellen. 
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Op het gebied: voorwerpen of substanties zijn aanwezig die niet in het gebied 
thuishoren en die leiden tot gevaarlijke situaties. 
 
De gemeente heeft als wegbeheerder te maken met de Wegenwet en het 
Burgerlijk Wetboek (nr. 6). De Wegenwet regelt de openbaarheid en onderhoud 
aan wegen en in het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid (onrechtmatige 
daad) geregeld. Voor uitgebreidere informatie zie bijlage 4. 
 

4.4 Landelijke richtlijnen  
 
Naast de gemeentelijke- en juridische kaders zijn er nog normen en richtlijnen 
die betrekking hebben op de openbare verlichting kader. Deze zijn o.a. 
Politiekeurmerk Veilig Wonen, Richtlijn Openbare  Verlichting 2011, CE-
keurmerken, NEN-normen. Voor uitgebreidere informatie zie bijlage 5. 
 
Betekenis van de normen en aanbevelingen 
Normen en richtlijnen kunnen door de gemeente in de privaatrechtelijke sfeer 
worden voorgeschreven (bijvoorbeeld in een bestek of contract tussen de 
gemeente en een leverancier, aannemer en/of energiebedrijf). De openbare 
verlichtingsinstallatie moet zodanig worden onderhouden dat deze aan de 
gestelde normen blijft voldoen.  
 

 

5 BELEID OPENBAREVERLICHTING 
 

5.1 Richtlijn ROVL-2011 
Bij het plaatsen van verlichting wordt 
de Richtlijn Openbare  Verlichting 
2011 (ROVL-2011) gehanteerd. De 
waarde  van het donker en minder 
energieverbruik door de openbare 
verlichting wordt steeds belangrijker. 
In de richtlijnen zijn o.a. deze 
ontwikkelingen verwerkt. Het maken 
van de keuze tot verlichten, niet 
verlichten of te besluiten tot een 
alternatieve maatregel is een onderdeel in deze richtlijn. Er wordt dus niet 
standaard vanuit gegaan dat er verlichting geplaatst wordt. 

 
• De ROVL-2011 gebruiken bij de beslissing of er wel/niet openbare 

verlichting geplaatst wordt. 
• De verlichtingsniveau uit de ROVL-2011als maximaal niveau hanteren. 
• Voor het verlichten van de openbare ruimte streven naar een gemiddeld 

verlichtingsniveau van 70 % van de richtlijnen ROVL-2011 tijdens de 
avonduren (inschakel moment tot middennacht). 
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• Als minimum wordt 0% van het verlichtingsniveau van de richtlijnen 
ROVL-2011, dus geen verlichting of volledig dimmen (uitzetten in 
nachtelijke uren), gehanteerd. 

• De bestaande verlichting niet ‘actief’ aanpassen op nieuwe richtlijnen. Dit 
gebeurt pas als er een ‘natuurlijk’ moment staat te gebeuren (bv. 
herinrichting van een gebied, in combinatie met groot onderhoud, 
vervanging vanuit ouderdom).   

 

5.2 Tegengaan van lichtvervuiling en lichthinder 
 
Er is sprake van lichtvervuiling als het licht buiten het gebeid valt, dan waar de 
verlichting voor bedoeld was. Bijvoorbeeld het licht dat door een armatuur naar 
boven uitgestraald wordt. Met name in natuurgebieden kan dit een nadelige 
invloed hebben op de flora en fauna. 
 
Van lichthinder is sprake als verlichting door omwonenden of weggebruikers als 
hinderlijk wordt ervaren. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om verblinding van 
weggebruikers of om licht als verstorende factor in huis, tuin of sterrenkunde.  
 
We willen de natuurwaarden van De 
Wolden beschermen tegen 
lichtvervuiling door openbare verlichting 
in het buitengebied tot een minimum te 
beperken. In het landelijke gebied heeft 
openbare verlichting voornamelijk een 
functie voor het verkeer. Vaak wordt 
verlichting geplaatst om een bocht goed 
zichtbaar te maken of om de 
weggebruikers te attenderen op een 
zijweg, een fietsoversteekplaats, etc. Juist in deze situaties zijn vaak 
alternatieven mogelijk in de vorm van bijvoorbeeld led-markering in het wegdek 
(zoals op de foto hiernaast) of led-paaltjes. Dergelijke alternatieven verspreiden 
zeer weinig licht, en leveren daarom geen lichtvervuiling op.  
 
Het aspect ‘lichthinder’ verdient bijzondere aandacht bij uitbreiding en vervangen 
van bestaande verlichtingsinstallaties. Bestaande, dan wel nieuwe, lichthinder 
situaties moeten opgelost, dan wel voorkomen worden, bijvoorbeeld door goede 
plaatsing van lichtmasten (niet pal voor een slaapkamerraam) en door 
toepassing van gerichte armaturen of afscherming van een deel van het 
armatuur. De NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde) heeft over 
lichthinder een aantal richtlijnen en normen opgesteld. Deze zijn; 
- NSVV Algemene richtlijn betreffende lichthinder – Deel 1 Grenswaarden voor 
sportveldverlichting. 
-   NSVV Algemene richtlijn betreffende lichthinder – Deel 2 Terreinverlichting. 
-   NSVV Algemene richtlijn betreffende lichthinder – Deel 3 Aanstraling van 
gebouwen en objecten buiten. 
-   NSVV Algemene richtlijn betreffende lichthinder – Deel 4 Reclameverlichting. 
-   NSVV Algemene richtlijn betreffende lichthinder – Deel 5 Openbare 
verlichting. 
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-   Europese norm voor buitenverlichting NEN-EN 12464-2. 
 

• Richtlijnen van de NSVV tegen lichtvervuiling en lichthinder hanteren. 
• In situaties waarin openbare verlichting buiten de bebouwde kom toch 

wenselijk is, wordt habitatvriendelijke verlichting toegepast 
 

5.3 Energiebesparing 
 
De openbare verlichting verbruikt circa 780.000 kWh per jaar (gemiddelde over 
de periode 2005-2011). Openbare verlichting neemt daarmee een substantieel 
deel van het totale gemeentelijke energieverbruik voor haar rekening.  
 
In paragraaf 5.1 wordt al aangegeven dat het uitgangspunt wordt om in nieuwe 
situaties geen verlichting te plaatsen tenzij. Hiervoor wordt dan gebruik gemaakt 
van de ROVL-2012. Naast het dimmen van verlichting zijn er nog een aantal 
uitgangspunten die energiebesparing kunnen opleveren. De verwachting is dat 
de energie besparende maatregelen niet veel op zullen leveren. Dit komt door de 
redelijk energiezuinige openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente. Het enige 
concrete op dit moment met betrekking tot energie besparing is het later aan- 
en uitschakelen van de verlichting, zie paragraaf 5.3.5.  
Om verder nog wat energiebesparing(ca 15%) te halen moet er flink geïnves-
teerd (ca. € 600.000) worden in de installatie. De terugverdientijd hiervan komt 
uit op 41 jaar. Dit is niet efficiënt en daarom niet raadzaam om dit uit te voeren.  
 

• Stroomverbruik, kosten € 114.918,=. 
 

5.3.1 Energiebesparing door toepassing van alternatieven 
Wanneer er sprake is van een situatie waarin vanuit verkeersveiligheidsoogpunt 
nieuwe verlichting gewenst is, dan kijken we eerst kritisch of er alternatieven 
mogelijk zijn. Is de functie het verlichten van objecten, dan kan reflectie of led-
verlichting op het betreffende object een optie zijn. Voor het geleiden van 
verkeer door een bocht kan led-markering in de kantlijn van het wegdek – 
zogeheten actieve markering – vaak een goed alternatief zijn. Zijwegen kunnen 
bijvoorbeeld gemarkeerd worden met led-paaltjes. Per situatie zal beoordeeld 
worden of een alternatief mogelijk is. Belangrijke factoren daarbij zijn de 
snelheid van de weggebruiker, gemengde of uniforme verkeersstromen, sociale 
veiligheid (mogelijkheid alternatieve route) en overzichtelijkheid van de 
verkeerssituatie.  
 

• Uitgangspunt hanteren: geen openbare verlichting plaatsen tenzij volgens 
ROVL-2012. 
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5.3.2 Armaturen 
 
Armaturen vormen tezamen met het lampsysteem (lamp en 
eventuele voorschakelapparatuur) het hart van de openbare 
verlichting. Het armatuur is samen met de lichtoptiek (spiegel 
en/of refractie) compleet afgestemd op het in het armatuur 
ondergebracht lichtsysteem. Dit systeem is onderling zo 
optimaal mogelijk afgestemd om het licht op de juiste plaats te krijgen. 
 

Om lichthinder als gevolg van openbare verlichting te voorkomen wordt er in 
principe gekozen voor armaturen die aan de bovenzijde geen licht doorlaten. Ook 
vanuit het oogpunt van een efficiënte en doelmatige verlichting is het van belang 
te kiezen voor armaturen die het licht zo veel mogelijk in de bedoelde richting 
sturen en uitgerust zijn met een duurzaam en energiezuinige lampsoort. 
 

• Bij nieuwe armaturen efficiënte (functionele) armaturen gebruiken. 
 

5.3.3 Lampen 
 

Uitfasering van lampen 
Volgens de Europese wetgeving mogen een aantal energieverspillende lampen 
niet meer door lichtproducenten verkocht worden. Een bekend voorbeeld van het 
verdwijnen van lampen voor de particuliere sector is het verdwijnen van de 
gloeilamp. Binnen de openbare verlichting verdwijnen er sommige 
gasontladingslampen. Voor de gemeente houdt dit in dat sommige SOX en SON-
T lampen verdwijnen. De producenten van de lampen reageren hierop door voor 
dit soort lampen zuinigere varianten te maken. Als er dus een lamp niet meer 
geleverd wordt gaan we over op een energie zuinige variant. Als dit niet mogelijk 
is wordt er bekeken wat de beste oplossing is voor een bepaalde situatie( bv. 
verwijderen verlichting, led).  
 
Led 
Een sterke ontwikkeling is de opkomst van de led-
verlichting.  
 
Het gebruik van led als lichtbron in de openbare 
verlichting heeft voordelen: 

1. Verlenging van levensduur tot 20 jaar volgens 
opgave fabrikanten, waardoor er geen vervanging van de lamp meer 
nodig is. 

2. Het licht van de kleine led-lampjes in een armatuur is beter richting de 
straat te richten, waardoor minder strooilicht ontstaat. Hiermee is een 
energiebesparing ten opzichte van traditionele lichtbronnen voor 
openbare verlichting mogelijk. Bij toepassing in straten waarbij strooilicht 
niet gewenst is, kan een energiebesparing van maximaal 10% haalbaar 
zijn. 

 
Nadelen zijn er momenteel ook: 
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1. De hoeveelheid licht per vermogenseenheid is nog niet zo hoog als 
traditionele verlichting. De efficiëntie is al redelijk vergelijkbaar met 
fluorescentielampen, maar voldoet nog niet ten opzichte van 
gasontladingslampen met lampvermogens vanaf 55 watt. Alleen door de 
betere richtbaarheid kan een energiebesparing gehaald worden ten 
opzichte van fluorescentielampen tot 55 watt. Verbetering van de 
efficiëntie tot het moment dat ook geconcurreerd kan worden met 
natrium lampen of metaalhalogeenlampen, komt snel dichterbij, maar zal 
nog enige tijd duren. 

2. Het licht op de rijbaan en voetpad richten heeft als nadeel dat het licht 
achter de lichtmast sterk beperkt wordt. Dit geeft een onveilig gevoel en 
het is mogelijk dat burgers zelf weer lampen bij de voordeur op gaan 
hangen.  

3. De armaturen maken gebruik van elektronica(drivers) om de led’s aan te 
sturen. Deze “drivers” zullen naar verwachting maximaal 12 tot 15 jaar 
meegaan. Omdat deze componenten vaak standaard niet uitwisselbaar 
zijn moet de hele armatuur vervangen worden. Een traditionele armatuur 
gaat ongeveer 25 jaar mee. In deze periode wordt 4 keer een lamp 
vervangen en 1 keer het elektronische voorschakelapparaat (EVSA).  

4. De led-armaturen zijn op dit moment ook nog erg duur. Als op basis van 
de beschreven uitgangspunten een TCO-berekening (Total Cost of 
Ownership) gemaakt wordt, zal een led-armatuur tot 30% duurder zijn 
dan conventionele armatuur. De ontwikkelingen gaan echter zo snel dat 
de verwachting is dat de komende jaren de kosten zullen dalen en de 
lichtkwaliteit zal verbeteren. Tegenwoordig gebruiken gemeenten in 
woonstraten standaard de zogenaamde compactfluorescentieverlichting 
(PLL). Deze compacte lampen zijn in de warmere tinten zuiniger dan de 
led-lampen en in de koele tinten net zo efficiënt. Door de grootte van de 
lamp wordt het licht wat verder verspreid, wat het beeldindruk in straten 
met wat bredere profielen ten goede komt. Deze lampen (PLL) krijgen 
een steeds langere levensduur(4 tot 10 jaar), de gemiddelde levensduur 
bedraagt ongeveer 4 jaar. Daarbij komt dat de lampen veel goedkoper 
zijn dan led-toepassingen. 

 
• Bij uitfasering van lampen overgaan op de energiezuinige variant.   
• Bestaande armaturen niet grootschalig gaan vervangen door led-

armaturen. Hiermee wachten tot einde levensduur (natuurlijk moment) 
van de bestaande armaturen. 

 

5.3.4 Dimmen van lichtpunten 
 
Het principe avond- en nachtbranders was in het verleden het meest gangbare, 
technisch haalbare en relatief een goedkope manier van energie besparen. 
Nadeel van deze toepassing is dat de gelijkmatigheid van het licht slecht wordt 
en er donkere vlekken ontstaan wat als minder prettig of onveilig wordt ervaren.  
 
Een systeem als avond- nachtschakeling is met de komst van de ROVL 2011 en 
het PKVW achterhaald. In deze normen is uitschakeling om en om van de 
lichtmasten gedurende de nacht niet toegestaan, omdat met name de 
gelijkmatigheid van de verlichting drastisch wordt verminderd.  
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Met de moderne armaturen is het wel mogelijk om gedurende de nachtelijke- en 
avonduren de lichtpunten te dimmen. De gelijkmatigheid wordt hierbij niet 
aangetast, maar het verlichtingsniveau kan dan tot 50% worden gereduceerd. 
Dit vergt echter wel investering per lichtpunt, maar bespaart gedurende het 
dimmen ook weer energie. 
 
Om te weten of dimmen van lichtpunten voor de gemeente interessant is moeten 
we onderscheid maken in een tweetal situaties: 
 
1. Dimmen in verblijfgebieden binnen de bebouwde kom.  
Voor de lichtpunten (lampen van 24 of 36 watt) in woongebieden kan gekozen 
worden voor dimbare verlichting. In de avonduren zal dan de verlichting 
ongedimd branden, terwijl in de nachtelijke uren er gedimd kan worden. De 
besparing is dan ca. 10 – 18 watt per lichtpunt, tegen de meerinvestering per 
lichtpunt van ca. € 100 tot € 140. Terugverdientijd duurt langer dan de 
levensduur van het armatuur. Vanuit besparing op de energiekosten is dit dus 
niet rendabel. Toch kunnen er ook nog andere redenen zijn voor het dimmen van 
de lagere vermogens, zoals bijvoorbeeld lichthinder/vervuiling of beperking van 
CO2. 
 
2. Dimmen in ontsluitingswegen binnen de bebouwde kom.  
Op ontsluitingswegen is voor het verkeer een zwaardere verlichting nodig dan uit 
sociaal oogpunt. In de avonduren is de verkeersintensiteit hoger dan gedurende 
de nachtelijke uren. In de avonduren kan voldaan worden in ongedimde toestand 
aan de verkeerstechnische eisen (1 cd/m2 komt overeen met ca.10 lux 
gemiddeld). Gedurende de nachtelijke uren (bij dimmen 50%), wordt nog 
ruimschoots voldaan aan de sociale verlichtingsnorm, terwijl voor de 
verkeersintensiteit verkeersverlichting niet meer nodig is. De besparing is dan 
ca. 35 – 50 watt per lichtpunt, tegen de meerinvestering per lichtpunt van ca. € 
100 tot € 140. Terugverdientijd duurt ongeveer 10 jaar. Zowel in ongedimde 
(avond) als gedimde (nacht) toestand zal er worden voldaan aan de geldende 
normen voor openbare verlichting.  
 

• In woonwijken PLL-verlichting wel dimmen, meer voor het verlagen van 
CO2 uitstoot en wat minder stroomverbruik. Maar ook zorgen dat er niet 
overdadig verlicht wordt en lichthinder richting woningen voorkomen 
wordt. Dit alleen toepassen bij nieuwe installaties (natuurlijk moment). 

• Bij nieuwe armaturen met hogere vermogens (≥ 60 watt) dimunits 
meteen meenemen.  

• Bestaande armaturen alleen gaan dimmen bij hogere vermogens (≥ 60 
watt) en als  de armaturen een restlevensduur groter dan 10 jaar hebben.   

 

5.3.5 Schakeltijden 
 
De openbare verlichting wordt aan- en uitgeschakeld door een signaal over het 
stroomnet. Dit signaal wordt afgegeven door de netbeheerder. In De Wolden zijn 
er avond- en nachtbranders. Door het toepassen van avond- en nachtbranders 
gaan er op een bepaald moment lampen bijvoorbeeld om en om uit. Dit bespaart 
stroomkosten. Hierdoor ontstaan er in het verlichtingspatroon in de straten 
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donkere vlekken. Dit kan een onveilig/onprettig gevoel bij de gebruikers van de 
openbare ruimte geven. 
  
Alle lichtmasten worden bij zonsondergang ingeschakeld middels een 
stuursignaal van de netbeheerder (Enexis). Avondbranders worden op zondag 
t/m donderdag om 24:00 uur uitgeschakeld, en op vrijdag en zaterdag om 02:00 
uur. Deze tijden zijn in een eerder beleidsplan vastgelegd. Nachtbranders 
worden bij zonsopkomst uitgeschakeld door een stuursignaal.  
 
Aan- en uitschakeltijden 
Door nieuwe inzichten(energiebesparing, donkerte, lichthinder) is er opnieuw 
gekeken naar de schakeltijden. In de platforms Openbare Verlichting Overijssel 
en Drenthe is hierover afstemming, op ambtelijkniveau (gemeentelijk), geweest. 
Voorgesteld wordt de schakeltijden aan te passen. De aanpassing houdt in dat 
de verlichting later aan(bij 10 Lux (een lichtwaarde)) en eerder uit gaat (bij 7,5 
Lux). Deze niveaus zijn gebaseerd op ervaringen en onderzoek door het 
Intergemeentelijk Overleg Openbare Verlichting (IGOV). Enexis schakelt 
momenteel rond de 20 lux. In de praktijk betekent dit dat verlichting al aan is 
voordat het een effectieve functie op de weg heeft (het is nog niet donker 
genoeg). 
 
Het aanpassen van de schakeltijden komt in de praktijk neer op dat de verlich-
ting per dag ca. 30-50 minuten minder brand. Door dit nieuwe schakelregiem zal 
er een energiebesparing gerealiseerd kunnen worden van ca. 39.093–62.550 
kWh. Doordat de lampen minder branden wordt er niet alleen bespaart op het 
stroomverbruik maar ook op CO2. Dit komt neer op ca. 1,1-1,8 ton. Ca. € 2.600 
tot € 4.200 besparen binnen de stroomkosten van de openbare verlichting. De 
exacte besparing zal blijken bij de afrekening van het werkelijke energie 
verbruik. Het college (besluit 814, 19-02-2013) heeft ingestemd met het 
aanpassen van de aan- en uitschakeltijden van de verlichting. Medio 2013 zullen 
de tijden aangepast worden. 
 
Verdeling avond- en nachtbranders 
Bij een controle van de avond-  en nachtbranders is gebleken dat er niet een 
regelmatig patroon in de verdeling is. Er is een grote variatie geconstateerd in 
het uit en aan zijn van de lichtmasten.  Hierdoor ontstaan er in het 
verlichtingspatroon in de straten onregelmatige donkere vlekken. Dit geeft een 
onveilig/onprettig gevoel. Hierover komen regelmatig opmerkingen dan wel 
klachten van burgers binnen. Om dit te verbeteren kunnen er een aantal dingen 
gedaan worden. 

1. Betere verdeling van de avond- en nachtbrander. Bijv. Om en om aan/uit 
of een om twee aan – uit. Bij het gebruik van avond- en nachtbranders 
moet wel in gedachten gehouden worden dat dit niet helemaal volgens de 
richtlijn ROVL is. Deze gaat namelijk uit van een bepaalde gelijkmatigheid 
van de verlichting. Met de beleidskeuze in paragraaf 5.1 is dit wel 
mogelijk. Ook moet er bepaald worden wat welke verdeling van avonds- 
en nachtbranders er toegepast gaat worden( bv 1:1 of 2:1). Kosten om 
dit te realiseren is moeilijk te ramen omdat niet goed inzichtelijk is wat de 
verdeling van de branders is. Na afronding van het onderzoek kan dit 
bepaald worden en wordt er aanvullend budget aangevraagd. 
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2. Een betere manier om te besparen in de verlichting is om het lichtniveau 
gelijkmatig te verlagen (dimmen). Hiervoor kan hetzelfde stuursignaal 
gebruikt worden als voor de avond- en nachtbranders. De bestaande 
armaturen zullen wel omgebouwd moeten worden, er moet een dimmer 
in komen. De kosten hiervoor worden geraamd op 
€ 512.900 tot € 718.060. Hierbij moet in gedachten gehouden worden 
dat dimmen bij lagere vermogens niet rendabel is, zie paragraaf 5.3.4. 

 
De avond- en nachtbranders zijn alleen toegepast in woonstraten. De 
lichtmasten in de doorgaande routes blijven tijdens de hele duisternis branden 
(nachtbranders). In deze situatie kan er gedimd worden. Over het algemeen 
staan er op deze wegen masten met hogere vermogens en is het dimmen voor 
energiekosten besparing dus rendabel. Door het beter in beeld brengen van de 
avond- en nachtbranders en een betere verdeling hierin aanbrengen kan er een 
besparing behaald worden op het energieverbruik en lampkosten. Doordat de 
avondbranders minder uren branden gaan de lampen ook langer mee(ca. 2x). 
Het is nu niet inzichtelijk wat voor ‘brander’ er op een lichtmast zit en alle 
lampen wordt tijdens de remplace vervangen. Hier kan, door beter inzicht, 
efficiënter gewerkt worden.  
 

• Aanpassing van de aan- en uitschakeltijden van de openbare verlichting. 
• Geen aanpassing van de schakeltijden voor de avond- en nachtbranders.  
• Goede verdeling aanbrengen in avond- en nachtbranders bij 

verblijfsgebieden, kosten € pm*.  
 
* De kosten om dit te realiseren zijn moeilijk te ramen omdat niet goed inzichtelijk is wat de 
verdeling van de branders is. Na afronding van het onderzoek kan dit bepaald worden en wordt er 
aanvullend budget aangevraagd. 
 

5.3.6 Verminderen aantal masten 
 
Een andere mogelijkheid  voor besparing op de kosten binnen de openbare 
verlichting is het verminderen van het totale aantal lichtmasten. Hierdoor wordt 
er niet alleen bespaard op energiekosten, maar ook op onderhouds- en 
vervangingskosten.  
 
In de periode van het vorige beleidsplan(2006 –2010) is juist het omgekeerde 
gebeurd. In 2006 is er geïnventariseerd bij de burgers en belangenverenigingen 
waar er opmerkingen en  knelpunten waren met betrekking tot de openbare 
verlichting. Naar aanleiding van de resultaten heeft de raad geld beschikbaar 
gesteld en zijn er lichtmasten bijgeplaatst. Inmiddels is iedereen bewuster 
geworden van de kosten(energie) en de duisternis en zijn er in Nederland (RWS, 
provincies en gemeenten) initiatieven ontwikkeld voor het verminderen van 
masten. 
 
Uit het onderzoek in de wijken Dunningen en Perenhof (zie paragraaf 4.2.1) 
komt naar voren dat het volgens deze burgers allemaal wat minder kan. Ook in 
het Milieuambitieplan De Wolden 2010-2015 is de  licht-duister-discussie een 
van de belangrijkste speerpunten.  Eén van de maatregelen uit dit plan is 
onderzoek naar de mogelijkheden voor het verminderen openbare verlichting, 
zie bijlage 2. Het eventueel verminderen van de masten moet natuurlijk 
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gebeuren in overleg met de diverse belangengroepen. Een eerste stap kan zijn 
om eerst de masten in het buitengebied te verminderen. Het draagvlak voor het 
verminderen van lichtmasten moet worden onderzocht. 
 

• Onderzoeken draagvlak en opstellen gemeentelijke richtlijnen voor het 
verwijderen van lichtmasten, kosten € 15.000. 

 

5.4 Beheer en onderhoud 
 
Binnen het onderhoud van de openbare verlichting zijn er twee typen onderhoud 
te onderscheiden namelijk  preventief en correctief onderhoud. Het beheer en 
onderhoud van de openbare verlichting in de gemeente de Wolden wordt gedaan 
op basis van de Kwaliteitsvisie De Wolden. 
 
Correctief 
Onder correctief(dagelijks) onderhoud verstaan we het op incidentele basis 
herstellen van schade als gevolg van aanrijdingen, vandalisme en 
klachten/opmerkingen. Kortom onderhoud dat iets weer in "de aanvaardbare 
conditie" terugbrengt. 
 
 
Preventief 
Onder preventief onderhoud verstaan we het op planmatige wijze onderhouden 
van de verlichting zodat een goede werking gewaarborgd is. Kortom onderhoud 
dat zorgt dat iets in "de aanvaardbare conditie" blijft.  
 

5.4.1 Uitvoering  
De Wolden is een van de weinige gemeenten die het beheer en onderhoud van 
de openbare verlichting zelf uitvoert. De regie ligt bij de afdeling Beheer 
Openbare Ruimte, en de uitvoering bij de buitendienst (WoldWerk). Dit eigen 
beheer verloopt naar volle tevredenheid en er is binnen de gemeentelijke 
organisatie voldoende kennis en ervaring aanwezig op dit vakgebied. In 
2010/2011 is dit onderzocht. Voor meer informatie zie    bijlage 6. 
 

• Uitvoering van het beheer en onderhoud aan de openbare verlichting in 
eigen beheer houden. 

 

5.4.2 Onderhoud 
De bestaande verlichting wordt onderhouden volgens de Kwaliteitsvisie openbare 
ruimte De Wolden.  
 

• Onderhoud uitvoeren volgens de Kwaliteitsvisie De Wolden, de bestaande 
middelen € 100.776 .  
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5.4.3 Beheer 
Een actieve vorm van beheren is een vereiste om met onderhoud van de 
openbare verlichting een optimaal resultaat te behalen. Het onderhouden van de 
openbare verlichting kan worden vergeleken met de manier waarop 
kwaliteitszorg wordt uitgevoerd. Bij het kwaliteitsdenken hoort een cirkel voor de 
verzorging van de openbare ruimte. 
 

Plan = Planvorming; beleid voor verzorging van de 
openbare ruimte. 
Do = Uitvoering; taken en bevoegdheden, 
onderhoud volgens kwaliteitsschema. 
Check = monitoring; kwaliteit openbare ruimte volgens 
afspraken, monitoring conform schema door direct en 
indirect betrokkenen. 
Act = maatregelen; evalueren en bijsturen op niveau 

onderdeel en niveau locatie. 
 
Het beleidsplan openbare verlichting maakt deel uit van het planmatig beheer en 
is gepositioneerd op strategisch niveau. De uitgangspunten uit dit beleidsplan 
worden concreet gemaakt in een uitvoeringsplan. 
 
  Het planmatig beheer kent drie niveaus: 
* Strategisch - de beleidsprogramma’s en visies. Hierover beslissen raad en 
college. 
* Tactisch - de beheerplannen geven uitvoering aan programma of visie. 
Hierover beslist het management. De plannen geven inzicht in de financiële en 
organisatorische gevolgen van het beleid voor langere termijn. 
* Operationeel - de uitvoeringsplannen beschrijven de operationele plannen en 
maatregelen voor het onderhoud van de openbare ruimte. Besluiten hierover 
worden op afdelingsniveau genomen. Het plan geeft ook inzicht in de financiële 
en organisatorische gevolgen van de geplande maatregelen. 
 
De basis voor het beheer en onderhoud is een goed overzicht van het areaal aan 
lichtmasten. Op dit moment is er een excelbestand met daarin de gegevens van 
de lichtmasten. Dit overzicht is op dit moment niet helemaal compleet. Er 
ontbreken leeftijden, masttypen, armaturen, lampsoorten, plaatsingsjaren etc. 
Ook is er niet bekend welke mast een avond- of nachtbrander is en is er geen 
koppeling tussen de administratieve gegevens en de gbkn(grafisch).  
 

• Gegevensbestand openbare verlichting inventariseren en verwerken in 
beheerprogramma. Inventariseren combineren met remplacering. 
Gegevens in beheerprogramma verwerken, kosten € 9.000. 

• Opstellen verbeterplan avond en nachtbranders, zie paragraaf 5.3.2, 
kosten €  10.000 

• Opstellen uitvoeringsplan, kosten € 6.500 
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5.4.4 Standaardisatie 
  
Door het gebruik van lichtmasten, armaturen en lampen zoveel mogelijk te 
standaardiseren kunnen de voorraadkosten laag gehouden worden, wat zich 
vertaald in lagere exploitatielasten. Slechts in bijzondere situaties wordt 
afgeweken van het standaardpakket.  
 

• standaardisatie materialen, met uitzondering van winkel- of dorpscentra. 
 

5.4.5 Areaal uitbreiding 
 
In De Wolden zijn er een aantal uitbreidingsplannen. De ontwikkelingen van deze 
gebieden gaan niet zo snel. Hierdoor is de areaal uitbreiding laag. 
 
 

5.4.6 Vervanging en renovatie 
 
Een lichtmast wordt nooit uitsluitend op basis van de theoretische levensduur 
vervangen. Om te voorkomen dat onnodig geld geïnvesteerd wordt in vervanging 
van oude, maar technisch nog in goede staat verkerende lichtmasten, worden 
lichtmasten die ouder zijn dan 30 jaar tijdens remplacering geïnspecteerd op 
stabiliteit en gebreken. Wanneer uit de inspectie blijkt dat masten nog minimaal 
vijf jaar zonder problemen mee kunnen, en er geen andere redenen zijn om tot 
vervanging over te gaan, worden de masten niet vervangen. Na maximaal vijf 
jaar worden de masten opnieuw geïnspecteerd.  
 
Uit de bestaande inventarisatie gegevens blijkt dat ca. 1762 masten ouder zijn 
dan 40 jaar. Van ongeveer 34% van de lichtmasten in De Wolden is geen 
aanlegjaar bekend. Dit dient nog wel uitgezocht te worden. De theoretische 
leeftijd van een mast wordt gesteld op 40 jaar. Dit houdt in dat de gemeente 
mogelijk een grote vervangingsronde staat te wachten voor de masten. Van de 
masten ouder dan 40 jaar is ca 32% (567 st.) langer dan 5m. Deze moeten 
gecontroleerd worden. In voorgaande jaren is dit al voor een aantal masten 
gebeurd. Ervaringen binnen De Wolden met controle metingen geven aan dat er 
ca. 5% van de gecontroleerde masten vervangen moeten worden. Als dit 
percentage aangehouden wordt, dan komt dit neer op ca. 90 masten ouder dan 
30 jaar die vervangen moeten worden.  
 
Bij vervanging/reconstructie van een straat komt de vraag aan de orde of de 
nieuwe lichtmasten op dezelfde plek herplaatst worden, of dat deze opnieuw 
gerangschikt worden in een nieuw verlichtingsplan. Nieuwe inzichten, nieuwe 
verlichtingsrichtlijnen en nieuwe lamp- en armatuurtypen zorgen ervoor dat het 
bij vervanging doorgaans wenselijk is de verlichtingsinstallatie in de betreffende 
straat of wijk volledig te renoveren en opnieuw te rangschikken. Uit 
kostenoverwegingen wordt er echter vaak voor gekozen om de nieuwe 
lichtmasten toch op dezelfde plek te plaatsen als de verwijderde lichtmasten. Als 
er meer dan 10 masten met armaturen aaneensluitend vervangen moeten 
worden, wordt er een lichtberekening gemaakt voor de vervanging. Bij minder 
masten worden deze gewoon op dezelfde locatie geplaatst. 
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Voor armaturen geldt een theoretische levensduur van 20 jaar. De armaturen in 
de gemeente De Wolden zijn niet zo oud. De oudste armaturen zijn in de jaren 
2002 tot 2006 grotendeels al vervangen.  
 

• Masten vervangen op basis van technische staat en niet op basis van 
theoretische levensduurleeftijd. 

• Contoleren van masten ouder dan 30 jaar op technische 
onderhoudstoestand. Dit combineren met remplace ronde, kosten € 500. 

• Vervangen masten n.a.v. controle, ca 5% vervanging, kosten € 76.500 
 

5.5 Exploitatielasten 
 
Bij aanleg van nieuwe verlichtingsinstallaties en renovatie of vervanging van 
bestaande installaties wordt niet alleen gekeken naar de investeringskosten, 
maar ook naar de jaarlijkse exploitatiekosten (Total Cost of Ownership= 
levensduur kosten). Immers, een installatie die in aanleg iets duurder is kan wel 
leiden tot lagere energie- en exploitatiekosten, waardoor deze duurdere 
installatie op langere termijn in prijstechnisch opzicht toch de beste keuze kan 
zijn. 
 

• Bij aanleg van een nieuwe installatie de levensduurkosten (Total Cost of 
Ownership) bepalend laten zijn. 

 
 

5.6 Milieuvriendelijke materialen  
 

Ook aan het einde van hun levensduur zorgen verlichtingsmiddelen nog voor een 
belasting van het milieu. Op dat moment komen er immers afvalstoffen vrij. Met 
name voor lampen zou het zeer bezwaarlijk zijn als deze in het milieu terecht 
zouden komen, omdat deze veel schadelijke chemische stoffen – zoals kwik en 
fluorescentiepoeders – bevatten. Lampen worden daarom afgevoerd naar een 
erkende verwerker, waar ze gedemonteerd worden en gescheiden worden in 
verschillende materialen (bijvoorbeeld kwik, fluorescentiepoeders, metaal en 
glas). Deze vrijkomende materialen kunnen vervolgens opnieuw gebruikt worden 
bij de productie van lampen.  
 
Sommige materialen die vervangen worden bevinden zich nog in een redelijke 
tot goede staat, en zouden nog enige tijd op een andere plek gebruikt kunnen 
worden. Het vervangen van de lichtmasten en armaturen wordt gedaan op basis 
van werkelijke toestand. Mocht het zo zijn dat de goede materialen niet meer 
direct toegepast kunnen worden binnen een project dan worden de beste 
exemplaren bewaard. Deze kunnen gebruikt worden als vervanging van 
beschadigde masten, tijdelijke verlichting op bijvoorbeeld een bouwterrein, bij 
wegwerkzaamheden of bij evenementen. Bij groepsremplace vrijgekomen 
lampen die jonger zijn dan een jaar, worden bewaard en hergebruikt voor het 
verhelpen van storingen of voor tijdelijke verlichting. 
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Bij de keuze van materialen houden we rekening met de milieubelasting van de 
verschillende materialen. IJzeren masten verdienen niet de voorkeur, omdat 
deze om de paar jaar geschilderd moeten worden om roestvorming te 
voorkomen. Dit is zowel milieubelastend als kostenverhogend. We kiezen 
daarom voor masten van aluminium of thermisch verzinkt staal.  
 
De producten van de openbare verlichting zijn te splitsen in dragers (masten, 
wandarmen) en verlichtingsmiddelen (armaturen en lampen). Bij de dragers 
wordt er uitgegaan van een levensduur van 40 jaar; de levensduur van een 
armatuur wordt gesteld op 20 jaar. Bij de keuze van de materialen dient zo veel 
als mogelijk rekening gehouden te worden met recyclingmogelijkheden, de 
afvalstoffen die ontstaan bij de fabricage van de toe te passen materialen en de 
reststoffen aan het eind van de levensduur. 
 
Lampen voor de openbare verlichting gaan gemiddeld 4 jaar lang mee. Er zijn 
ook longlife lampen te koop en deze hebben een drie keer langere levensduur in 
vergelijking met standaard producten. Hierdoor kunnen de onderhoudskosten en 
de CO2-uitstoot met tweederde worden verminderd. Deze lampen zijn in 
aanschaf wel duurder dan de standaard, maar deze verdienen zich zelf terug. Dit 
kan ca. 2/3 kostenbesparing opleveren voor de vervangingskosten van de 
lampen. 
 
Bij het installeren en onderhouden van een openbare verlichtingsinstallatie dient 
met het milieu rekening gehouden te worden door: 

• Het toepassen van milieuvriendelijk geproduceerde materialen. 
• Kiezen voor energiezuinige lampsoorten en armaturen. 
• De levensduur en recyclingmogelijkheden te betrekken bij de keuze van 

de installatie. 
• Het milieuvriendelijk afvoeren van alle vrijkomende materialen. 
• Materialen vervangen op basis van werkelijke toestand en niet op 

theoretische levensduur. 
• Lampen met langere levensduur ( longlife) toepassen. 
• Lichtmasten worden uitgevoerd in aluminium. Dit mastmateriaal is vrijwel 

volledig recyclebaar. 
 
 

6  OVERIGE BELEIDSASPECTEN 
 
Bij de openbare verlichting is ook een aantal andere aspecten te onderscheiden. 
Deze aspecten zijn te onderscheiden in een aantal direct aan de openbare 
verlichting gekoppelde aspecten. 
 

6.1 Openbaar groen/bomen  
 
Indien een lichtmast dichter bij de stam van een boom geplaatst is dan de 
masthoogte van de lichtmast bedraagt, zal over het algemeen na verloop van 
tijd de kruin van de boom het licht op het wegdek in de straat beïnvloeden. Deze 
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problemen treden vooral op in de maanden juni tot en met oktober, als de 
bomen bladeren hebben. 
 
In bestaande situaties wordt getracht dit probleem te verhelpen door de bomen 
regelmatig te snoeien. Bij ernstige overlast dient er per situatie bezien te worden 
of het wenselijk is de lichtmast te verplaatsen of de betreffende boom te rooien. 
Landelijk wordt de vuistregel gehanteerd dat de afstand tussen een lichtmast en 
een boom minimaal gelijk dient te zijn aan de hoogte van de betreffende mast, 
met het uitgangspunt een lichtmast te plaatsen met afstand van minimaal 5 
meter uit de stam. 
 
Bij het ontwerpen van nieuwe situaties dient er in een vroeg stadium rekening 
gehouden te worden met de plaatsing van de bomen en de lichtmasten. Zo 
dienen de toe te passen lichtmasten, de lichtpunthoogtes en de toe te passen 
beplanting en boomsoorten tijdig en optimaal op elkaar afgestemd te worden. 
 
Verder dient het snoeibeleid afgestemd te zijn op de openbare verlichting. Indien 
de kruinen of takken van bomen het licht van de openbare verlichting direct 
belemmeren, moet er bekeken worden of er in het “groen” gesnoeid kan worden 
of dat de lichtmast verplaatst kan worden.  
 

• Voor nieuwe situaties/herinrichtingen de openbare ruimte integraal 
ontwerpen. 

 
 

6.2 Aanlichten van gebouwen 
 
Er komt landelijk steeds meer vraag naar aanlichten van 
gebouwen en objecten. Vooral het aanlichten van 
karakteristieke gebouwen en kerken speelt een rol. Het 
aanlichten van gebouwen is voor een dorpskern 
sfeerbepalend. 
Omdat het aanlichten van gebouwen op zich een vak 
apart is wordt hierover in dit beheersplan niet uitvoerig 
over uitgewijd. Het aanlichten behoort niet tot de 
normale openbare verlichting; hiervoor wordt steeds per 
geval en project bepaald wie de kosten draagt en hoe 
het wordt uitgevoerd. Om het milieu zo min mogelijk te 
belasten door de hemel aan te lichten is het beleid om gevels zo veel mogelijk 
van boven naar beneden aan te stralen. Deze verlichting dient ’s nachts uit te 
zijn om de hinder te beperken.  
 

• Lichtplan laten opstellen voor het aan te lichten gebouw, kosten 
initiatiefnemer. 

• De verlichting voor het aanlichten ’s nachts uitschakelen.  
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6.3 Tunnelverlichting  
 
Op dit moment is er één tunnel in de gemeente De Wolden. Deze ligt in de 
Gijselterweg. De fietstunnel is verlicht volgens de richtlijnen van de NSVV 
(Aanbevelingen verlichting van (korte) tunnels en onderdoorgangen; Kunstlicht 
voor onderdoorgangen voor snelverkeer en langzaamverkeer). In 2013 komen er 
nog twee tunnels bij. Deze worden gemaakt ter hoogte van de N48.  
 

• Tunnels verlichten volgens NSVV richtlijnen. 
 

6.4 Grondspots 
 
Grondspots vallen onder decoratieve verlichting en doen niet mee aan de 
openbare verlichting. Het gebruik van grondspots in de openbare ruimte voor het 
aanlichten van bomen mag niet worden toegepast. Het aanlichten van gebouwen 
en dergelijke dient van boven naar beneden te gebeuren, zie paragraaf 6.2.   
 

• Geen grondspots toepassen voor aanlichten van bomen. 
 

6.5 Bewegwijzering 
 
De gemeente heeft een groot aantal bewegwijzeringmasten met wegwijzers. 
Sommige van deze wegwijzers zijn verlicht(intern) en aan sommige ANBW 
masten zitten armaturen voor de openbare verlichting. 
 
Voor het onderhoud van de bewegwijzering is er een contract met de ANWB. De 
ANWB doet geen onderhoud aan de verlichting welke bevestigt zijn aan de 
bewegwijzeringsmasten. Dit geldt voor de verlichting van 
de verlichte bewegwijzers en de openbare 
verlichtingsarmaturen. Bij eventuele vervanging van de 
inwendig verlichte wegwijzers moet gekeken worden naar 
vervanging door wegwijzers met hoogwaardig 
reflecterend materiaal of energiezuinige verlichting (led). 
Hierdoor kan er bespaard worden op verlichting en 
energie. 
 
Schades aan de ANWB-masten worden via het contract 
met de ANWB hersteld Openbare verlichting aan ANWB-
masten en ‘binnenverlichting’ van de wegwijzers doet de gemeente zelf.  
 
Per 1 april gaat het lopende contract met de ANWB over naar de Nationale 
Bewegwijzeringsdienst. De voorwaarden van dit contract blijven gelden tot de 
wegenverkeerswet is aangepast op het item bewegwijzering. De inwerkingtre- 
ding van de nieuwe wet wordt verwacht medio 2014/begin 2015. 
 

• Verlichting in en aan ANWB masten/wegwijzers wordt onderhouden door 
de gemeente. 



Beleidsplan Openbare verlichting                Cluster Beheer openbare ruimte 

  pagina 32 van 59  

• Bij vervangen van verlichte wegwijzers deze, indien mogelijk, vervangen 
door wegwijzers met retroreflecterend materiaal. 

 

6.6 Eigen openbaarverlichtings-net (Ov-net) 
 
Bijna alle lichtmasten van De Wolden zijn aangesloten op het openbare 
elektriciteitsnet van netbeheerder Enexis. Gemeenten hebben ook de 
mogelijkheid om (gedeeltelijk) een eigen elektriciteitsnet aan te leggen voor de 
openbare verlichting. In bepaalde gevallen kan het aanleggen van zo’n eigen Ov-
net goedkoper zijn dan aansluiting op het elektriciteitsnet van de netbeheerder. 
In de exploitatie is een eigen net zeker goedkoper, omdat dan niet meer voor 
ieder aansluitpunt een vastrechtvergoeding betaald moet worden. Daar staat 
echter wel een investering tegenover.  
 
Naast de financiële aspecten heeft een eigen Ov-net nog een aantal 
organisatorische voordelen en nadelen. Zo kan de gemeente bij een eigen Ov-
net zelf werkzaamheden uitvoeren, zelf lichtmasten aansluiten, zelf de 
schakeltijden aanpassen, etc. Er kleven echter ook verplichtingen aan. De 
gemeente wordt in geval van een eigen net formeel netbeheerder, met alle 
daaraan verbonden verplichtingen, verantwoordelijkheden en financiële risico’s.  
 
Er zijn binnen de gemeentegrenzen al stukjes eigen net. Een voorbeeld hiervan 
zijn de lichtmasten op het parkeerterrein achter het gemeentehuis. De 
lichtmasten zijn hier aangesloten via een eigen kabel. In het buitengebied zijn 
rioolgemalen onderling verbonden met een eigen stroomkabel. Bij de 
herinrichting van de Hoofdstraat in Zuidwolde zijn ook stukken eigen net 
aangebracht. De gemeente is op deze manier al als net-beheerder voor 
stroomkabels in de ondergrond. Dit geeft geen beperking meer voor het toe 
gaan passen van een eigen stroomnet voor de openbare verlichting.  
  

• Waar mogelijk voor uitbreidingsgebieden en inpassings- 
herinrichtingsprojecten een eigen Ov-net toepassen.  

 

7 UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2017  
 
In de voorgaande twee hoofdstukken is het beleid voor de openbare verlichting 
beschreven. Bij ieder hoofdstuk is aangegeven welke maatregelen op grond van 
bepaalde beleidskeuzes uitgevoerd moeten worden in de periode 2013-2017. De 
maatregelen zijn opgesplitst in drieën. Er is onderscheid gemaakt in algemene 
beleidsuitgangspunten, regulier beheer & onderhoud en maatregelen met daarbij 
een indicatie van de kosten en het jaar van uitvoering. 
 
 

7.1 Algemene beleidsaspecten 
In bijlage 7 zijn de algemene beleidsaspecten weergegeven. Deze zijn 
weergegeven in de bijlage omdat deze aspecten voornamelijk punten zijn die in 
het vorige beleidsplan al van toepassing waren en die nu voortgezet worden. 
Hier zijn verder geen extra kosten mee gemoeid. Het belangrijkste aspect is dat 
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voor het bepalen van het verlichtingsniveau de  ROVL 2011 van toepassing wordt 
verklaard. Deze richtlijn gaat ervan uit om geen verlichting te plaatsen tenzij. Dit 
houdt concreet in dat we voor we lichtmasten gaan plaatsen er eerst over na 
gaan denken of we dit wel willen en of er geen alternatieven hiervoor zijn. Dit 
draagt bij aan duisternis en minder stijging van de energiekosten.  
 

7.2 Regulier beheer & onderhoud 
In onderstaande tabel staat een overzicht van de acties voor het reguliere 
beheer en onderhoud van de openbare verlichting. De kosten hiervan worden 
vermeld in hoofdstuk 8. 
 

Regulier beheer & onderhoud 

§ 

nr. 

Omschrijving 

5.3 Stroomverbruik ca. 780.000 kWh per jaar, kosten  

Onderhoud uitvoeren volgens de Kwaliteitsvisie De Wolden, 
kosten  (materiaal + uren Woldwerk) 

5.4 

Beheer (uren binnendienst) 

 

 

7.3 Verbeteringsmaatregelen 
Onderstaande tabel is een overzicht van de verbeteringsmaatregelen voor het 
beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Deze maatregelen vallen 
buiten het reguliere onderhoud. Hiervoor zijn aanvullende middelen nodig 
bovenop het reguliere budget. De kosten hiervan worden vermeld in hoofdstuk 
8. 
 

Maatregelen 

§ 

nr 

Omschrijving 

Goede verdeling aanbrengen in avond- en nachtbranders bij 
verblijfsgebieden 

5.3 

Opstellen gemeentelijke richtlijnen voor het verwijderen van lichtmasten  
Gegevensbestand openbare verlichting verbeteren  
Opstellen verbeterplan avond en nachtbranders 
Opstellen uitvoeringsplan  
Contoleren masten ouder dan 30 jaar op technische onderhoudstoestand 

5.4 

Vervangen masten n.a.v. controle, ca 5% vervanging  
5.6 Lampen met langere levensduur (long live) toepassen 
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8  MIDDELEN 
De inzet van de gemeente De Wolden met betrekking tot het beheren en 
onderhouden van de openbare verlichting bestaat uit energie-, materiaalkosten 
en uren van het personeel. De kosten en/of uren hebben een structureel 
karakter (bijvoorbeeld jaarlijks) of een eenmalige uitgave (verbetering). 
 

8.1 Regulier budget 
In onderstaand overzicht is het benodigde budget voor het beheren en 
onderhouden van de openbare verlichting tot en met 2017 weergegeven. Het 
benodigde budget is gebaseerd op actie vanuit klachten en meldingen en 
jaarlijks beheer en onderhoud. Voor het reguliere beheer en onderhoud is te zien 
dat er voor de komende vijf jaar een bedrag nodig is van € 1.351.125,=. Dit 
komt neer op € 270.225 per jaar. 
 
Kosten overzicht Regulier beheer & onderhoud openbare verlichting 

2013 – 2017   * 

§nr  2013 2014 2015 2016 2017 Kosten € 

5.3 Stroomverbruik  114.918 114.918 114.918 114.918 114.918 574.590 
Onderhoud  
(materiaal & 
uren 
Woldwerk) 

107.269 107.269 107.269 107.269 107.269 536.345 5.4 

Beheer  48.038 48.038 48.038 48.038 48.038 240.190 
* kosten gebaseerd op prijspeil 2012 en geen 
inflatiecorrectie meegenomen 

Totaal 1.351.125 

 

8.2 Kosten maatregelen 
Voor de (verbeterings)maatregelen is een bedrag nodig van  
€ 85.000 voor de komende vijf jaar( € 17.000/jaar). Dit levert een beter inzicht 
en beheer op van de openbare verlichting. Door het eerst goed op orde brengen 
van de basisgegevens komt er een goed beeld op de totale besparingsmogelijk- 
heden binnen de openbare verlichting.  

 
In 2014 zal er door het aanpassen van de aan- en uitschakeltijden van de 
openbare verlichting( b&w besluit nr. 814, 19 februari 2013) een 
besparing zijn op de energiekosten. Tevens blijft er jaarlijks van het 
beschikbare budget voor het beheer en onderhoud van de openbare 
verlichting een klein bedrag over. Dit gaat dan terug naar de algemene 
middelen. Deze twee bedragen geven voldoende ruimte binnen de 
bestaande middelen van de openbare verlichting om de geplande 
maatregelen uit het beleidsplan uit te voeren.  
 
 
 
 



Beleidsplan Openbare verlichting                Cluster Beheer openbare ruimte 

  pagina 35 van 59  

Kosten * overzicht (verbeterings)maatregelen openbare verlichting 

2013 – 2017   

§ 

nr 

Maatregel 2013 2014 2015 2016 2017 Kosten 

€  

Goede verdeling 
aanbrengen in avond- 
en nachtbranders  

- Pm** Pm** 
 

Pm** Pm** Pm** 5.3 

Opstellen gemeentelijke 
richtlijnen voor het 
verwijderen van 
lichtmasten  

- 7.500 7.500 - - 15.000 

Gegevensbestand 
openbare verlichting 
verbeteren  

500 9.500 500 500 500 11.500 

Opstellen verbeterplan 
avond en nachtbranders 

10.000 - - - - 10.000 

Opstellen 
uitvoeringsplan  

6.500 - - - - 6.500 

5.4 

Vervangen masten 
n.a.v. controle, ca 5% 
vervanging  

- - 9.000 16.500 16.500 
 

42.000 

 Totaal 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 85.000 
Kosten gebaseerd op prijspeil 2012 en geen inflatiecorrectie meegenomen  Totaal 
** De kosten voor een goede verdeling kunnen pas geraamd worden na realisering van het 
onderzoek. Na de uitkomsten van het onderzoek zal separaat budget aangevraagd worden voor het 
tot stand brengen van een goede verdeling. 

 

8.2.1 Opbrengsten maatregelen 
Het merendeel van de maatregelen zijn onderzoeken die gericht zijn op een 
beter en efficiënter beheer en onderhoud van de openbare verlichting of een 
mogelijkheid tot energie besparing. Op dit moment is het niet mogelijk om voor 
de maatregelen de besparing in euro’s aan te geven. Maar er zijn niet alleen 
voordelen op het financiële vlak maar ook op verbeteringen binnen de 
leefomgeving. De opbrengsten van de (verbeterings)maatregelen zijn in 
onderstaande tabel vermeld. 
 
Opbrengsten (verbeterings)maatregelen openbare verlichting 2013 – 

2017   

§ 

nr 

Maatregel Opbrengsten 

5.3 Goede verdeling aanbrengen in 
avond- en nachtbranders  

- Minder klachten en opmerkingen van de 
burgers. 
- Gelijkmatigere verdeling van de 
verlichting tijdens de nachtelijke uren 
- Prettigere leefomgeving  
- Minderenergie verbruik (pas op winst te 
zetten na afronding verbeterplan) 
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 Onderzoek draagvlak en 
opstellen gemeentelijke 
richtlijnen voor het verwijderen 
van lichtmasten  

- Draagvlak voor verwijderen lichtmasten 
- Minder lichthinder voor donkerte 
(buiten-, natuurgebieden) 
- Minder lichthinder voor fauna 
- Minderenergie verbruik (pas op winst te 
zetten na afronding verbeterplan) 
- Minder onderhoudskosten (pas op winst 
te zetten na afronding verbeterplan)  

Gegevensbestand openbare 
verlichting verbeteren  

- efficiënter beheer en onderhoud 

Opstellen verbeterplan avond- en 
nachtbranders 

Zie 5.3, eerste rij 

Opstellen uitvoeringsplan  - efficiënter beheer en onderhoud 
- inzicht in de acties en kosten beheer en 
onderhoud  
- basis voor werkplannen voor de 
uitvoerende afdelingen 

5.4 

Vervangen masten n.a.v. 
controle, ca 5% vervanging  

- vergroten veiligheid 
- voorkomen aansprakelijkheidsstelling 
i.v.m. omvallen oude masten 

   

  
 

9  CONCLUSIE ADVIES BESLUIT 
 

9.1 Conclusie 
Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting in De Wolden is op orde. 
Dit blijkt uit de resultaten van de beleidsschouw. Toch is er nog wel wat te 
verbeteren.  Voor een beter en efficiënter beheer en onderhoud is het van 
essentieel belang dat er beter inzicht komt in wat er precies allemaal is en hoe 
oud dit is. Op het vlak van energie besparing is niet zoveel winst meer te 
behalen. Vanuit voorgaande beleidsplannen zijn er al initiatieven geweest om 
energie slurpende lampen te vervangen door energie zuinigere. Een andere 
mogelijkheid om te besparen op energie binnen de openbare verlichting is het 
verwijderen van lichtmasten. In de voorgaande beleidsperiodes zijn er juist 
masten bijgeplaatst om knelpunten, aangegeven door burgers en 
belangengroepen, op te lossen. Er kunnen dus niet zomaar weer masten 
verwijdert worden. Er zal eerst onderzocht moeten worden wat vanuit de 
gemeente wenselijk is en of hiervoor draagvlak voor is. 
 
Door de maatregelen beschreven in dit plan uit te voeren wordt er gewerkt aan 
een efficiënter en duurzamer beheer en onderhoud van de openbare verlichting. 
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9.2 Bestuurlijk besluit 
Het college heeft op 7 mei 2013 het volgende besloten: 
 
Toevoegen college besluit 

 
De raad heeft op 16 meihet volgende besloten: 
 

Toevoegen raadsbesluit 
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1 - EEN STUKJE LICHTTECHNIEK 
 
Onderdelen van de verlichtingsinstallatie 
Het bovengrondse deel van de openbare verlichtingsinstallatie bestaat meestal 
uit drie onderdelen: 
- een mast; 
- een of meerdere armaturen; 
- een of meerdere lampen. 
 
Daarnaast behoort ook het ondergrondse kabelnet tot de openbare 
verlichtingsinstallatie. Er zijn twee manieren om lichtmasten aan te sluiten op 
het elektriciteitsnet: 
- d.m.v. een laagspanningskabel met hulpaders; 
- d.m.v. een apart kabelnet ten behoeve van de openbare verlichting.  
 
Lichtkleur en kleurweergave 
Een belangrijk aspect bij de openbare verlichting is de lichtkleur en de 
kleurweergave van de lamp. De lichtkleur heeft te maken met hoe het licht 
wordt ervaren (bijvoorbeeld geel, oranje of wit). De kleurweergave is de mate 
waarin een voorwerp onder de betreffende lichtsoort afwijkt van de natuurlijke 
kleur. Wanneer er onder een bepaalde lichtsoort helemaal geen kleurherkenning 
mogelijk is, spreken we van monochromatisch licht.  
 
Typen lampen en armaturen 
Er zijn verschillende typen lampen. In de eerste plaats kunnen we onderscheid 
maken in gloeilampen, gasontladingslampen en light emitting diodes (led’s). 
Gloeilampen worden niet toegepast in openbare verlichting; hiervoor worden met 
name gas-ontladingslampen gebruikt. Gasontladingslampen kunnen 
onderverdeeld worden in natrium-lampen en kwiklampen, die beiden weer 
onderverdeeld kunnen worden in hogedruk- en lagedruklampen. Schematisch 
weergegeven:  
 
Ieder lamptype heeft andere 
eigenschappen qua lichtkleur, 
kleurweergave en 
energieverbruik. In bijlage 2 is 
een een beknopt overzicht 
gegeven van de eigenschappen 
van ieder lamptype.  
 
De keuze voor een lamp en een armatuur zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een 
armatuur is doorgaans voor een bepaald lamptype ontworpen, 
en kan kan geen andere lamptypen bevatten (er zijn wel 
armaturen die geschikt gemaakt kunnen worden voor meerdere 
lamptypen). Deze relatie tussen lamp en armatuur betekent dat wanneer een 
lamp vervangen wordt door een ander type, doorgaans ook het (veel duurdere) 
armatuur vervangen moet worden.  
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Ontwikkelingen in verlichtingstechniek en verlichtingsbeleid 
 
Energiezuinige lampen en armaturen 
Twee onderdelen van de verlichtingsinstallatie hebben 
een belangrijke invloed op het energieverbruik: de lamp 
en het armatuur. Door technische ontwikkelingen komen 
er steeds efficiëntere armaturen en energiezuinigere 
lamptypen beschikbaar. Lampen met een hoog 
energieverbruik, zoals  hogedrukkwikdamplampen, 
worden daarom in nieuwe verlichtings- installaties vrijwel niet meer toegepast. 
Wel komende deze lampen (en armaturen) nog veelvuldig voor in oudere 
installaties. Door deze te vervangen voor moderne, energiezuinige lampen en 
efficiënte armaturen kan veel energie bespaard worden. In het armatuur zitten 
‘spiegels’ die het licht uit de lamp weerkaatsen richting de grond. De techniek 
voor het weerkaatsen wordt steeds beter en hierdoor kan er gericht verlicht 
worden wat lichtver-vuiling tegengaat.  
 
Opkomst led-verlichting 
In de afgelopen jaren heeft led-verlichting een forse 
opmars doorgemaakt. Door de kleine afmetingen, het 
lage energieverbruik en de lange levensduur kunnen 
led’s gebruikt worden voor diverse toepassingen 
waarvoor traditionele verlichting niet geschikt is. Led’s 

werden daarom aanvankelijk veel toegepast voor 
zogeheten ‘actieve markering’: kleine lichtjes in de witte 
markeringsstreep op het asfalt. Door technische 
ontwikkelingen, zoals een hogere lichtopbrengst en 
betere kleurweergave, kunnen led’s ook steeds vaker 
toegepast worden als lichtbron in openbare verlichting. 
Door de technische ontwikkelingen in combinatie met dalende prijzen wordt led-
verlichting een steeds aantrekkelijker alternatief voor andere vormen van 
openbare verlichting.     
 
Dynamische openbare verlichting 
Het verlichtingsniveau op wegen – met name op wegen 
met een belangrijke verkeersfunctie – is meestal 
afgestemd op de maximale verkeersbelasting. Dit 
betekent echter dat de verlichting op rustige tijdstippen 
en tijdens goede weersomstandigheden overvloedig is. 
Dergelijke overvloedige verlichting is een belangrijke 
oorzaak van lichtvervuiling, en bovendien een forse 
kostenpost voor de wegbeheerder. De laatste jaren 
wordt daarom steeds meer gebruik gemaakt van 
dynamische openbare verlichting: verlichting die afgestemd is op de verkeers-
intensiteit, de weersomstandigheden en overige externe omstandigheden (zoals 
calamiteiten en werkzaamheden). De verlichting kan bij goede 
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weersomstandigheden op rustige, nachtelijke uren gedimd worden tot 20% van 
het verlichtingsniveau, met als gevolg een lager energieverbruik en minder 
lichtvervuiling. Uit proeven van Rijkswaterstaat is gebleken dat dynamische 
openbare verlichting leidt tot een besparing van 25% tot 45% op het 
energieverbruik.  
 
3D-inspectie van lichtmasten 
De gemiddelde technische levensduur van lichtmasten 
bedraagt circa veertig jaar, maar de werkelijke 
levensduur kan daar sterk vanaf wijken. Diverse 
factoren zijn van invloed op de levensduur, zoals het 
materiaal waarvan de mast gemaakt is, de mate van 
milieuvervuiling ter plaatse van de mast, de 
verkeersintensiteit, de bodemgesteldheid, het gebruik van strooizout en het 
uitlaten van honden (urine). Het is belangrijk technisch versleten masten tijdig 
te vervangen, omdat anders de onderhoudskosten toenemen en onveilige 
situaties kunnen ontstaan. Aan de buitenkant van een lichtmast is niet altijd te 
zien of deze technisch versleten is, maar tegenwoordig is het mogelijk om via 
statische en dynamische 3D-metingen een goed beeld te krijgen van de 
technische staat van een lichtmast. In de praktijk blijkt dat slechts circa 5% van 
de geteste masten daadwerkelijk dringend aan vervanging toe is, en dat de 
overige masten nog minimaal vijf jaar kunnen blijven staan. Omdat de besparing 
op de investeringskosten ruimschoots opweegt tegen de kosten van de inspectie, 
gaan steeds meer gemeenten en provincies over op het laten inspecteren van 
hun oudere lichtmasten.  
 
Groen licht 
Een relatief recente ontwikkeling is de opkomst van 
groene verlichting. Deze ontwikkeling is in gang gezet 
door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), 
nadat een NAM-ecoloog ontdekte dat met name de rode 
component in witte verlichting leidde tot ontregeling van 
het ingebouwde kompas van trekvogels. De NAM ontwikkelde vervolgens samen 
met Philips groene TL-verlichting, en voerde hiermee in 2007 een proef uit op 
een boorplatform ten noorden van Ameland. De proef bleek zeer succesvol: de 
groene verlichting trok 50% tot 90% minder trekvogels aan dan reguliere 
verlichting van boorplatforms. Sinds dat moment is groene verlichting bezig met 
een snelle opmars en wordt het door diverse gemeenten toegepast, met name in 
en nabij natuurgebieden. Er gaan zelfs al geluiden op om deze groene, 
habitatvriendelijke verlichting – die in populaire bewoordingen ook wel 
‘opgevoerd maanlicht’ wordt genoemd – standaard te laten worden in Natura 
2000-gebieden.  
 
Energielabel voor openbare verlichting 
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Iedereen kent inmiddels wel het energielabel voor 
wasmachines, koelkasten, lampen, auto’s en woningen. 
Zelfs gemeentehuizen moeten vanaf 1 januari 2009 
voorzien zijn van een energielabel. Minder bekend is 
echter dat er sinds enige tijd ook een energielabel is voor 
openbare verlichting. Dit ‘macro-energielabel OVL’ is 
bedoeld voor gemeenten en provincies die daarmee de 
energieprestatie van hun bestaande en toekomstige 
openbare verlichtingsinstallatie kunnen bepalen. Binnen 
de berekeningsmethode wordt rekening gehouden met de 
efficiëntie van lampen, voorschakelapparatuur, het type 
armaturen en het lichtontwerp. Ook het gunstige effect van diminstallaties wordt 
meegewogen. Evenals bij andere energielabels is er een onderverdeling gemaakt 
van A (zeer energiezuinig) tot G (zeer energie-inefficiënt). De indeling is bewust 
zodanig gekozen dat niveau A met de huidige stand der techniek nog niet 
bereikbaar is, om daarmee de markt te prikkelen tot het ontwikkelen van nog 
betere armaturen en technieken. 
  
Longlife lampen  
Longlife lampen hebben een drie keer langere levensduur in vergelijking met 
standaard producten. Hierdoor kunnen de onderhoudskosten en de CO2-uitstoot 
met tweederde worden verminderd. Het gebruik van deze lampen levert wat op. 
Je bespaart namelijk op gebruik van grondstoffen, je hebt minder afval en in 
plaats van vervanging na 4 jaar doe je dit na 10 jaar. Wel moet er na 5 jaar een 
schoonmaakronde gedaan worden voor de lampenkappen. Deze lampen zijn er 
voor de hogedruk natrium- (SON-T), fluorescentie- (PLL) en metaalhalogeen 
lamp (CDO en CPO). 
 
Uitfasering energieverspillende lampen 
Volgens de Europese wetgeving –Europese Commissie No 245/2009- mogen een 
aantal energieverspillende gasontladingslampen met ingang van april 2012 niet 
meer door licht-producenten verkocht worden. Om aan deze wetgeving te 
voldoen is met ingang van 1 april 2012 ook de Philips SON(-T) standaard niet 
meer beschikbaar in het Philips portfolio.  
Binnen deze Europese wetgeving zullen er de komende jaren nog meer 
energieverspillende producten worden uitgefaseerd.  Hierdoor kan het dus 
voorkomen dat er armaturen vervangen moeten worden omdat de lamp die bij 
het armatuur hoort niet meer geleverd wordt. 
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BIJLAGE 2 - GEMEENTELIJKE BELEIDSKADERS 
 
Politieke Termijn Agenda 2010-2014 en collegeprogramma 2010-2014 
Openbare verlichting wordt noch in de Politieke Termijn Agenda (PTA) noch in 
het collegeprogramma specifiek benoemd. Toch zijn vanuit de PTA en het 
collegeprogramma wel enkele uitgangspunten te destilleren die van toepassing 
zijn op de openbare verlichting, met name op het gebied van energie. 
 
Eén van politieke thema’s uit de Politieke Termijn Agenda (PTA) van de 
gemeenteraad is (duurzame) economie. De gemeenteraad staat open voor 
voorzieningen en maatregelen die de CO2-uitstoot kunnen beperken. 
Alternatieve energie wordt gestimuleerd door de raad.  
 
Het college volgt in haar collegeprogramma de PTA en noemt energiebesparing, 
vermindering van gebruik van fossiele brandstoffen en stimuleren van duurzame 
energie als ambities. Vanwege de voorbeeldfunctie streeft het college ook naar 
energiebesparing binnen de gemeentelijke organisatie.  
 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2010-2019 
Openbare verlichting speelt een ondergeschikte rol in het Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoersplan (GVVP). Openbare verlichting wordt niet genoemd als middel 
om de verkeersveiligheid in het algemeen te vergroten. Wel wordt openbare 
verlichting specifiek benoemd als het gaat om het vergroten van de sociale 
veiligheid en het stimuleren van fietsverkeer. Ook uit de enquête die in het kader 
van het GVVP is gehouden onder inwoners komt naar voren dat openbare 
verlichting hoog scoort als het gaat om het stimuleren van fietsverkeer.  
 
Milieuambitieplan De Wolden 2010-2015 
In 2010 heeft De Wolden een nieuw milieuambitieplan vastgesteld. Tijdens het 
opstellen van dit plan is een milieuenquête uitgevoerd onder de bevolking van 
De Wolden. Hieruit bleek dat burgers energie en de licht-duister-discussie de 
belangrijkste speerpunten vinden voor het gemeentelijke milieubeleid. Enkele 
maatregelen die daaruit voortvloeien voor het verlichtingsbeleid zijn 
energiebesparing bij gemeentelijke gebouwen en installaties, onderzoek naar 
mogelijkheden voor het verminderen en/of dimmen van openbare verlichting, 
stimuleren van energieverbruik bij particulieren waaronder buitenverlichting en 
deelname aan de Nacht van de Nacht.  
 
Programmabegroting 2012 
In de programmabegroting voor 2012 is € 58.275 opgenomen voor onderhoud 
van de openbare verlichting. Dit bedrag is bedoeld voor het reguliere onderhoud 
van de openbare verlichting, zoals schoonmaken van de armaturen, vervangen 
van lampen en inspectie van lichtmasten. Vervanging van lichtmasten valt hier 
niet onder. Daarnaast is € 113.220 geraamd voor het energieverbruik van de 
openbare verlichting.  
 
Kwaliteitsvisie De Wolden 
De kwaliteitseisen voor de lichtmasten in de openbare ruimte zijn vastgelegd in 
de  kwaliteitsvisie De Wolden. Deze catalogus beschrijft de verzorgingsgraad 
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(netjes) en technische staat (heel) op verschillende kwaliteitsniveaus (hoog(A), 
basis(B), laag(C)). Bij de verzorgingsgraad gaat het om hoe schoon( roest, 
stickers, algen aanslag etc.) de lichtmast is. Bij de technische staat wordt gelet 
op schade, de staat van het schilderwerk en defecte lampen. Afhankelijk in welk 
gebied (centrum, woongebied, buitengebied, bedrijventerrein etc) de lichtmasten 
staan is er een kwaliteitsniveau bepaald. In onderstaande tabel staan de huidige 
kwaliteitsniveaus weergegeven. Deze zijn vastgesteld door de raad op 29 maart 
2012. De lichtmasten vallen onder het onderdeel meubilair. 
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Groen B B B C B A B 
Meubilair B B B B B B B 
Verharding B B B B B B B 
Kunstwerken B B B B B B B 
Reiniging B A A A A B A 

 
Vrienden van de nacht 
Voor de gemeente vormen de landelijke richtlijnen uitgangspunten van beleid bij 
het ontwerp bij aanleg en onderhoud van de 
openbare verlichting. 
In nieuwbouw en bij renovatie en onderhoud 
worden zo veel als mogelijk de ondergrens van 
de richtlijnen aangehouden. 
De gemeente acht dit verantwoord omdat 
daarbij het meest kritisch wordt gekeken naar 
de uitgangspunten van ‘vrienden van de nacht‘. 
ook in de bebouwde gebieden zal rekening 
gehouden worden met lichthinder. Dit zal 
gebeuren door bij toepassing van nieuwe 
verlichting armaturen en opstelling te kiezen die 
de verlichting daar brengt waar het wezen moet. 
Hiermee voorkom je onder andere verstrooiing 
van het licht naar het openbaargroen, gevels en 
ramen. 
In dit kader wordt het toepassen van verlichting 
steeds nauwlettend bekeken in natuurgebieden, 
buitengebieden en gebieden waar weinig of geen verlichting wordt toegepast. 
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BIJLAGE 3 - HOOFDLIJNEN UITKOMSTEN 
ENQUÊTE 

 
Uitgangspunten 
Perenhof in Ruinerwold 
In de nieuwbouwwijk Perenhof in Ruinerwold was tijdens de bouwrijpfase – zoals 
gebruikelijk – 50% van de beoogde verlichting aangebracht. Tijdens een 
bewonersavond medio 2009 hebben de bewoners gevraagd of het wel nodig was 
om de overige 50% alsnog bij te plaatsen. Zij waren van mening dat het 
verlichtingsniveau dan erg overdadig zou worden. Na nader onderzoek is 
besloten om met uitzondering van enkele lichtmasten nabij de kinderopvang 
geen extra lichtmasten meer bij te plaatsen. Het aantal lichtmasten komt 
daarmee op ongeveer tweederde van wat normaalgesproken op grond van de 
verlichtingsnormen geplaatst zou worden. Onlangs hebben de bewoners via een 
enquête hun mening over deze verlichting gegeven. De resultaten van deze 
enquête zijn opgenomen in bijlage 1, en de uitkomsten zijn betrokken in het 
hoofdstuk ‘Verlichtingsbeleid’.  
 
Dunningen in De Wijk 
Nieuwbouwwijk Dunningen in De Wijk is de eerste wijk in De 
Wolden die volledig met led-verlichting wordt verlicht. 
Aanvankelijk was hier reguliere bouwverlichting geplaatst. 
Tijdens een bewonersavond eind 2009 werden opmerkingen 
gemaakt over het feit dat deze tijdelijke verlichting al 
voldoende tot teveel zou zijn. Ook waren er klachten over de 
felle, rondstralende verlichting. Daarom is een alternatief 
verlichtingsplan opgesteld, waarbij het aantal lichtmasten 
bijna gehalveerd werd ten opzichte van het oorspronkelijke 
verlichtingsplan en de aanwezige lichtmasten vervangen 
werden door led-verlichting van het type Philips City Spirit 
Led (zie foto hiernaast). Besloten is om het alternatieve verlichtingsplan uit te 
voeren, waarbij afgesproken is de proef na een jaar te evalueren. De led-
verlichting is eind 2010 geplaatst; in februari 2012 hebben de bewoners via een 
enquête hun mening over deze verlichting gegeven. De resultaten van deze 
enquête zijn opgenomen in bijlage 1, en de uitkomsten zijn betrokken in het 
hoofdstuk ‘Milieuvriendelijke verlichting’. 
 
Dwingelerweg nabij Ansen 
In mei 2009 is een tweetal lichtmasten met led-verlichting geplaatst aan de 
Dwingelerweg nabij Ansen. Het initiatief voor deze proef  kwam van ontwikkelaar 
Jeroen Brouwer uit Ansen in samenwerking met fabrikant Helder Licht bv. Helaas 
is deze proef vroegtijdig beëindigd vanwege faillissement van de fabrikant. De 
twee lichtmasten zijn inmiddels weer verwijderd.  
 
Algemeen 
Inwoners van Dunningen en Perenhof vinden openbare verlichting belangrijk, zo 
blijkt uit het hoge responspercentage op de enquêtes: ruim de helft van de 
geënquêteerden stuurde de enquête ingevuld retour. De respondenten vinden 
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sociale veiligheid en verkeersveiligheid de belangrijkste aspecten van openbare 
verlichting. Beperking van het energieverbruik vindt men bijna even belangrijk. 
Kleurweergave en sfeerbeleving blijken van ondergeschikt belang te zijn.  
 
Led-verlichting 
Bewoners van de wijk Dunningen zijn in het algemeen positief over led-
verlichting. Een ruime meerderheid vindt de hoeveelheid licht voldoende en is 
van mening dat led-verlichting in vergelijking met reguliere verlichting even 
goed of zelfs beter scoort op de punten sociale veiligheid en verkeersveiligheid. 
Opvallend is ook dat led-verlichting leidt tot minder klachten over lichthinder. 
Gemiddeld krijgt de led-verlichting in de wijk Dunningen van de bewoners het 
rapportcijfer 7,6, wat aanzienlijk hoger is dan het rapportcijfer 6,9 voor de 
reguliere verlichting in de wijk Perenhof. Ruim 85% van de respondenten 
adviseert de gemeente om led-verlichting op bredere schaal toe te passen in De 
Wolden.  
 
Lager verlichtingsniveau 
Over een lager verlichtingsniveau zijn de bewoners van Dunningen en Perenhof 
in het algemeen iets minder te spreken. De meeste mensen voelen zich bij een 
lager verlichtingsniveau nog steeds veilig (sociale veiligheid). Op het gebied van 
verkeersveiligheid ervaart men echter meer problemen: bijna de helft van de 
respondenten vindt dat personen, obstakels en andere voertuigen minder goed 
zichtbaar zijn. Toch lijkt dit het totaaloordeel over een verlaagd 
verlichtingsniveau nauwelijks negatief te beïnvloeden: bijna driekwart adviseert 
gemeente De Wolden om in meer situaties een verlaagd verlichtingsniveau toe te 
bassen. Bij Dunningen is het oordeel over het verlaagde verlichtingsniveau 
overigens iets lager dan bij Perenhof; dit lijkt te maken te hebben met enkele 
specifieke knelpunten in Dunningen.  
 
Cijfers algemeen 
Inwoners van Dunningen en Perenhof vinden openbare verlichting belangrijk, zo 
blijkt uit het hoge responspercentage op de enquêtes. In totaal zijn 101 
enquêtes verzonden naar alle adressen in de betrokken straten; 53 enquêtes zijn 
ingevuld retour ontvangen. In de wijk Dunningen lag het responspercentage 
hoger dan in de wijk Perenhof: 57% versus 46%.  
 
Om inzicht te krijgen in wat burgers 
belangrijk vinden bij openbare verlichting is 
gevraagd om een zestal aspecten te 
rangschikken op prioriteit: beperken van 
energieverbruik, tegengaan van 
lichtvervuiling en lichthinder, goede 
kleurweergave, sociale veiligheid, 
verkeersveiligheid en sfeerbeleving. De 
uitkomsten zijn in de grafiek hiernaast 
weergegeven, waarbij de aspecten 
gerangschikt zijn van meest belangrijk naar 
minst belangrijk. De respondenten blijken 
sociale veiligheid het belangrijkst te vinden, op de voet gevolgd door 
verkeersveiligheid. Beperking van het energieverbruik van de openbare 
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verlichting vindt men echter bijna even belangrijk als de verkeersveiligheid; bij 
Perenhof scoort verminderen van het energieverbruik zelfs hoger dan de 
verkeersveiligheid. Tegengaan van lichtvervuiling en lichthinder volgt op enige 
afstand. Kleurweergave van de verlichting en sfeerbeleving blijken minder 
belangrijk te worden gevonden. 
 
Cijfers led-verlichting 
Bewoners van de wijk Dunningen zijn in het algemeen tevreden over de led-
verlichting in hun wijk. 80,0% vindt de hoeveelheid licht goed. Slechts 2,9% 
geeft aan lichthinder te ervaren op straat en/of in de eigen woning, tegen 18,8% 
bij de reguliere verlichting in de wijk Perenhof. 
 
74,3% voelt zich in de eigen woonomgeving met led-verlichting even veilig als in 
een woonomgeving met reguliere verlichting (aspect sociale veiligheid). 77,2% 
vindt de zichtbaarheid van personen, voertuigen en obstakels even goed of zelfs 
beter dan bij reguliere verlichting (aspect verkeersveiligheid). 
 
Inwoners van de wijk Dunningen geven de verlichting in hun wijk (combinatie 
van lager verlichtingsniveau met led-verlichting) gemiddeld het rapportcijfer 7,6. 
Dit is aanzienlijk hoger dan het rapportcijfer voor de verlichting in de wijk 
Perenhof, waar een lager verlichtingsniveau gecombineerd is met reguliere 
verlichting. Die verlichting krijgt het 
rapportcijfer 6,9. 
 
85,7% van de respondenten adviseert 
gemeente De Wolden om led-verlichting 
meer toe te passen in de openbare 
verlichting (zie grafiek hiernaast). 65,7% 
vindt zelfs dat led-verlichting op brede 
schaal toegepast kan worden in de 
openbare verlichting. 20,0% vindt dat led-
verlichting veel meer toegepast kan 
worden, maar dat wel per situatie 
bekeken moet worden of led-verlichting in 
die situatie wel de beste oplossing is.  
 
Cijfers lager verlichtingsniveau 
Over verlaging van het verlichtingsniveau zijn de inwoners iets kritischer dan 
over led-verlichting. Toch is een ruime meerderheid wel positief over de 
hoeveelheid licht: 77,8% bij Perenhof en 68,6% bij Dunningen. Opvallend is dat 
bij Perenhof evenveel mensen vinden dat er nog steeds te veel verlichting is dan 
dat er te weinig verlichting is: ‘te veel’ en ‘te weinig’ scoren beiden 11,1%. In 
Dunningen vindt 31,4% de hoeveelheid licht te weinig. Dit lijkt te maken te 
hebben met enkele specifieke knelpunten. Bij de vrije opmerkingen werden 
diverse opmerkingen gemaakt over te weinig verlichting in de straat Boschstuk, 
de kruising van de Oosterweg met Boschstuk en Stobbe en het deel van de 
Oosterweg tussen deze beide kruisingen. Wellicht dat een geringe aanpassing 
van het verlichtingsplan op deze locaties kan leiden tot een positiever oordeel. 
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Het lagere verlichtingsniveau scoort op sociale veiligheid iets beter dan op 
verkeersveiligheid. 82,9% (Dunningen) en 88,9% (Perenhof) voelt zich in de 
eigen woonomgeving met een lager verlichtingsniveau even veilig of zelfs 
veiliger dan in een woonomgeving met een gebruikelijk (hoger) 
verlichtingsniveau. Ten aanzien van de verkeersveiligheid vindt 54,3% 
(Dunningen) en 50,0% (Perenhof) dat de zichtbaarheid van personen, 
voertuigen en obstakels minimaal even goed is als bij een gebruikelijk 
verlichtingsniveau. 42,9%/38,9% vindt de zichtbaarheid slechter. Toch lijkt dit 
het totaaloordeel over een lager verlichtingsniveau nauwelijks negatief te 
beïnvloeden: 71,4% (Dunningen) en 77,7% (Perenhof) adviseert gemeente De 
Wolden om in meer situaties een lager verlichtingsniveau toe te passen. 
22,9%/16,7% vindt dit geen goed idee. 
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BIJLAGE 4 - WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
 
De beheerder van een gebied dat is aangeduid als openbare ruimte, kan 
wettelijk aansprakelijk zijn voor de schade als gevolgen van gebreken: 
aan het gebied: het gebied voldoet niet aan de eisen die men er onder gegeven 
omstandigheden aan mag stellen, 
op het gebied: voorwerpen of substanties zijn aanwezig die niet in het gebied 
thuishoren en die leiden toto gevaarlijke situaties. 
 
De gemeente heeft als wegbeheerder te maken met de Wegenwet en het 
Burgerlijk Wetboek (nr. 6). De Wegenwet regelt de openbaarheid en onderhoud 
aan wegen en in het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid (onrechtmatige 
daad) geregeld. 
 
Wegenwet 
De wegenwet regelt de openbaarheid en het onderhoud van wegen. Op grond 
van de wegenwet kunnen publiekrechtelijk beheer en onderhoud in verschillende 
handen zijn. De gemeente als beheerder heeft publiekrechtelijk de 
eindverantwoordelijkheid dat de weg in goede staat verkeert. Ook als zij het 
feitelijk onderhoud aan een ander opgedragen heeft. Bij omvangrijke 
werkzaamheden wordt veelal via het bestek de zorg voor afzetting, bebakening 
en onderhoud hiervan aan de aannemer opgedragen. De gemeente kan dan als 
beheerder alleen aansprakelijk gesteld worden als zij te kort schiet in het 
toezicht houden. Voor de gemeente zijn met betrekking tot het beheer de 
artikelen 16 en 18 van de wet van belang: 
 
Artikel 16: Wegenwet 
De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met 

uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of eene provincie worden 

onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 en van die, waarop door een ander 

tol wordt geheven, verkeeren in goeden staat.  

 
Artikel 18: Wegenwet 
De gemeente en het waterschap worden geacht aan het in de artikelen 16 en 17 

bepaalde te hebben voldaan: 

I. in het geval dat een ander dan de gemeente of het waterschap tot het 

onderhouden van den weg verplicht is, wanneer diens verplichting is 

nagekomen;  

II. in de overige gevallen, wanneer: de weg goed is onderhouden;aard, breedte 

en lengte van de verharding gelijk zijn aan aard, breedte en lengte van de 

verharding, zooals die zijn aangegeven op den in artikel 27 bedoelden legger. 

 
Aan de rechtsplicht zoals omschreven in artikel 16 heeft de gemeente voldaan 
wanneer de weg goed is onderhouden zoals omschreven in artikel 18. 
Overtreding van artikel 16 door de gemeente schept geen aansprakelijkheid 
richting de gebruiker. De aansprakelijkheid richting de gebruiker is geregeld in 
het Burgerlijk Wetboek. 
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Burgerlijk Wetboek 
De wettelijke aansprakelijkheid kan onderverdeeld worden in twee hoofdvormen: 
risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van de 
wegbeheerder is  geregeld in artikel 174 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 
Ook artikel 162 van boek 6, dat de onrechtmatige daad in het algemeen regelt, 
is van groot belang. 
 
Risicoaansprakelijkheid voor gebreken aan de weg 
Artikel 6:174 BW regelt de aansprakelijkheid van de wegbeheerder indien de 
schade het gevolg is van een gebrek aan de openbare weg. Onder de openbare 
weg vallen mede het ‘weglichaam’ en de ‘weguitrusting’. Weglichaam: die 
onderdelen die stabiliteit aan de weg geven. 
Weguitrusting: voorwerpen die worden gebruikt voor het inrichten van de weg 
voor het verkeersgebruik, bijv. bebording, lichtmasten, verkeerszuilen etc. 
 
Artikel 6:174BW 
De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de 
gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of 
zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij 
aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien 
hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. 
Bij erfpacht rust de aansprakelijkheid op de bezitter van het erfpachtrecht. Bij 
openbare wegen rust zij op het overheidslichaam dat moet zorgen dat de weg in 
goede staat verkeert, bij leidingen op de leidingbeheerder, behalve voor zover de 
leiding zich bevindt in een gebouw of werk en strekt tot de toevoer of afvoer ten 
behoeve van het gebouw of werk. 
Bij ondergrondse werken rust de aansprakelijkheid op degene die op het 
moment van bekend worden van de schade het werk in de uitvoering van zijn 
bedrijf gebruikt. Indien na het bekend worden van de schade een ander 
gebruiker wordt, blijft de aansprakelijkheid rusten op degene die ten tijde van 
het bekend worden gebruiker was. Indien de schade bekend is geworden na 
beëindiging van het ondergrondse werk, rust de aansprakelijkheid op degene die 
de laatste gebruiker was. 
Onder opstal in dit artikel worden verstaan gebouwen en werken, die duurzaam 
met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met 
andere gebouwen of werken. 
Degene die in de openbare registers als eigenaar van de opstal of van de grond 
staat ingeschreven, wordt vermoedt de bezitter van de opstal te zijn. 
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder openbare weg mede begrepen het 
weglichaam, als mede de weguitrusting. 
 
Gebreken aan de weg 
Van een gebrek aan de weg is sprake als de weg niet voldoet aan de eisen die 
men hier onder de gegeven omstandigheden aan mag stellen en waardoor een 
gevaarlijke situatie ontstaat. Voorbeelden van gebreken zijn: gaten in de weg, 
losliggende stoeptegels, ondeugdelijk uitgevoerde drempels, gevaarlijke 
verkeerssituaties door onduidelijke bebording. 
 
Om te kunnen beoordelen of sprake is van een gebrek, moeten alle relevante 
omstandigheden ter plaatse in de beoordeling mee worden genomen, zoals 
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eventuele bebording, openbare verlichting e.d. Daarnaast moet ook gekeken 
worden naar de manier waarop de weg wordt gebruikt. Voor een automobilist 
levert een klein hoogte verschil in de weg normaal geen gevaar op. Voor de 
fietser kan ditzelfde hoogte verschil echter zeer gevaarlijk zijn. 
 
Ook de aard van het object bepaalt mede of er sprake is van een gebrek. Aan 
een grote doorgaande weg mogen hogere eisen worden gesteld dan aan een 
rustige weg in het buitengebied. Bij werkzaamheden aan een brug in een 
woonwijk, moet een beheerder er rekening mee houden dat spelende kinderen 
zich niet laten afschrikken door een bordje ‘werkzaamheden’. 
 
De wegbeheerder moet rekening houden met het gegeven dat niet alle 
weggebruikers steeds de nodige oplettendheid in acht zullen nemen. De 
wegbeheerder zal bijvoorbeeld een gewijzigde verkeerssituatie zeer duidelijk 
moeten aangeven. 
 
Van de weggebruikers mag worden verwacht dat zij er rekening mee houden dat 
het wegdek niet steeds in perfecte staat verkeert. Als zij van de toestand van de 
weg op de hoogte zijn, mag van de weggebruikers zelfs meer dan normale 
oplettendheid worden verwacht.  
 
Risicoaansprakelijkheid 
Artikel 6:174 BW bevat een risicoaansprakelijkheid voor de wegbeheerder. Dit 
houdt in dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor schade als gevolg van een 
gebrek, ook al was hij niet op de hoogte van het gebrek. Aansprakelijkheid 
treedt in, onafhankelijk van de vraag of de wegbeheerder het gebrek kende of 
behoorde te kennen. Ook wordt voorbij gegaan aan de vraag of de wegbeheerde 
een verwijt is te maken ten aanzien van de aanwezigheid van het gebrek. Als 
bijvoorbeeld een wegbeheerder werkzaamheden door een aannemer laat 
uitvoeren, en deze een onvoldoende functionerend bord niet vervangt waardoor 
schade bij derden ontstaat, dan blijft de wegbeheerder aansprakelijk. De 
wegbeheerder kan de weggebruiker niet doorverwijzen naar de aannemer, ook al 
kan hij de schade onder omstandigheden op de aannemer verhalen. 
 
Is eenmaal vastgesteld dat schade is ontstaan als gevolg van een gebrek, dan is 
de enige mogelijkheid voor de wegbeheerder om onder de aansprakelijkheid uit 
te komen een beroep te doen op de ‘tenzij clausule’. Dit houdt in dat de 
wegbeheerder niet aansprakelijk is als er een zeer korte periode ligt tussen het 
ontstaan van het gebrek en het ontstaan van de schade.  
 
Een beroep op de tenzij clausule zal goed moeten worden onderbouwd. De 
wegbeheerder moet aantonen dat, ook al was hij van de situatie op de hoogte, 
vanwege het korte tijdsbestek tussen ontstaan van het gebrek en de schade 
geen mogelijkheid bestond tot het treffen van maatregelen. Ook moet de 
wegbeheerder aantonen dat de weg regelmatig is gecontroleerd. Hoeveel tijd er 
precies mag liggen tussen het ontstaan van het gebrek en ontstaan van de 
schade zal door de rechter voor elk geval apart moeten worden beoordeeld. 
Enkele uren tussen het ontstaan van het gebrek en de schade moet al als te veel 
worden aangemerkt. Kortom een beroep op de ‘tenzij clausule’ zal niet snel 
slagen. 
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Schuldaansprakelijkheid voor gebreken op de weg 
Als de schade niet het gevolg is van een gebrek aan de weg zelf, maar van de 
aanwezigheid van losse voorwerpen of substanties op de weg kan gesteld 
worden dat artikel 6:174 BW niet van toepassing is. In dergelijke gevallen dient 
de aansprakelijkheid te worden beoordeeld op grond van artikel 6:162 BW. 
Toerekenbaar te kort schieten van de wegbeheerder in zijn zorgplicht om de 
onder zijn beheer vallende wegen naar behoren te onderhouden is een 
noodzakelijke voorwaarde voor aansprakelijkheid. Dit moet door de gedupeerde 
worden aangetoond. 
 
Artikel 6:162 BW 
Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden 
toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te 
vergoeden. 
Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een 
doen nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens 
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander 
behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. 
Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te 
wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of in het 
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 
Gebreken op de weg 
Als de beheerder op de hoogte is van de aanwezigheid van voorwerpen of 
substanties op het wegdek, zal hij maatregelen moeten treffen. Als bijvoorbeeld 
door een bouwproject in de omgeving een grote hoeveelheid zand op de weg is 
gekomen, dan mag van de wegbeheerder worden verwacht dat hij vaker dan 
gebruikelijk de weg controleert, veegt en duidelijke bebording plaatst om de 
weggebruiker te waarschuwen 
 
Schuldaansprakelijkheid  
In tegenstelling tot artikel6:174 BW, geldt voor artikel 6:162 BW dat de 
wegbeheerder aan de aansprakelijkheid kan ontkomen door aan te tonen dat hij 
niet op de hoogte was van de betreffende situatie. Hiervoor moet echter wel vast 
komen te staan dat voldaan is aan de zorgplicht van regelmatige controle( 
juridisch is geen minimumfrequentie vastgelegd). Deze controles moeten, net als 
uitgevoerde maatregelen, bij voorkeur wel zijn vastgelegd, wil de wegbeheerder 
zich er met succes op kunnen beroepen. Is de wegbeheerder eenmaal op de 
hoogte van de gevaarlijke situatie, dan dient hij zo snel mogelijk doeltreffende 
maatregelen te treffen. 
 
Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) 

In 2008 is de WION, of de grondroerdersregeling in werking getreden.  
De wet omschrijft: 
� het proces van informatie-uitwisseling via het Kadaster; 
� de verplichting om zorgvuldig te graven; 
� zorgvuldig opdrachtgeverschap; 
� de kwaliteit van het kaartmateriaal; 
� het Kadaster; 
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� toezicht op de naleving van de wet; 
� de elektronische uitwisseling van gegevens; 
 
 
Het kaartmateriaal moet met de feitelijke situatie in de grond corresponderen. 
Inventarisatie van de huidige situatie is hiervoor van belang en een digitale kaart 
moet worden vervaardigd. Als een grondroerder een melding doet moeten de 
gegevens actueel zijn. Dit betekent voor ons als netbeheerder dat het huidige 
proces, waarbij (revisie)tekeningen pas maanden na de oplevering worden 
bijgewerkt, moet worden aangepast. Een goed functionerend beheerssysteem 
voor de kabels van de openbare verlichting is noodzakelijk. Handhaving van de 
regelgeving door het agentschap Telecom is zowel preventief als repressief 
waarbij de sanctie op het niet-naleving van de regelgeving wordt opgelegd met 
bestuurlijke boete's. Daarnaast is de gemeente aansprakelijk voor de 
aangerichte schade en vervolgschade van een grondroerder als de geleverde 
leidinginformatie onjuist is. 
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BIJLAGE 5 - RICHTLIJNEN EN NORMEN 
 
Politiekeurmerk Veilig Wonen(PKVW) 
 
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een initiatief van de politie. Doel is 
voorkoming van criminaliteit in de woonomgeving. Naast een pakket van 
maatregelen voor woningen worden ook eisen gesteld aan de openbare ruimte, 
waaronder openbare verlichting. Omdat het Politiekeurmerk uitgaat van de 
sociale veiligheidsfunctie van openbare verlichting, is het uitgangspunt anders 
dan wanneer uitgegaan wordt van de verkeersveiligheidsfunctie. Het 
Politiekeurmerk vereist bijvoorbeeld dat alle openbare ruimte verlicht is, dus ook 
bijvoorbeeld achterpaden en fietstunnels. Voldoen aan de eisen van het 
Politiekeurmerk is geen verplichting, maar een keuze van de gemeenteraad. 
Deze afweging kan per wijk of zelfs per straat gemaakt worden. Het is wel 
noodzakelijk dat alle spelers in de openbare ruimte hieraan meedoen. 
 
Richtlijn Openbare  Verlichting 2011 (ROVL-2011) 
Voor het aanbrengen van openbare verlichting zijn er richtlijnen opgesteld. In 
2002 is er een nieuwe serie aanbevelingen, NPR13201-1 uitgebracht. De NPR 
werkte, met verlichtingsklassen voor verblijfsgebieden en voor wegen met een 
verkeersfunctie. NPR is een richtlijn en dus niet wettelijk verplicht. Door 
ontwikkelingen in de openbare verlichting, gebaseerd op financiële, 
milieukundige aspecten en verlichtingstechniek (LED,), zijn er vaak argumenten 
om in de praktijk te kiezen voor een lager verlichtingsniveau dan het 
verlichtingsniveau van de NPR. Door deze ontwikkelingen is de richtlijn 
aangepast en in 2011 vervangen door de ‘Richtlijn voor Openbare Verlichting 
ROVL-2011’. Deze richtlijn geeft handreikingen voor het maken van een 
beleidskeuze binnen de openbare verlichting. Het maken van de keuze tot 
verlichten, niet verlichten of te besluiten tot een alternatieve maatregel is een 
nieuw onderdeel in deze richtlijn ten opzichte van de NPR.  
 
CE-keurmerken 
Voor lichtmasten, armaturen dienen door de fabrikanten CE-keurmerken 
afgegeven te worden. De CE-keurmerken moeten zijn onderbouwd met een CE-
comptabiliteitsverklaring, waarin de fabrikanten verklaren dat de door hun op de 
markt gebrachte producten volledig voldoen aan de binnen de EG gestelde eisen 
voor het betreffende product. Deze CE-verklaring vrijwaart de opdrachtgever 
voor aansprakelijkheid, indien hij de producten inzet voor het doel waarvoor zij 
zijn ontworpen. De fabrikant neemt op deze wijze de productaansprakelijkheid 
op zich, mits de door hem geleverde producten toegepast worden op de wijze 
zoals ze ontworpen zijn. Het CE-keurmerk is dan ook van toepassing op lampen, 
voorschakelapparatuur, armaturen en lichtmasten. 
 
Voor lichtmasten wordt er sinds januari 2006 een 
keurmerk afgegeven voor alle materialen die 
worden gebruikt voor de aanleg van openbare 
verlichting. Voor lichtmasten is dit herkenbaar aan 
de CE-sticker die staat voor de NEN-EN40, 
Europese norm voor berekeningen van sterkte. 
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Elektrotechnisch deel van de OV-installaties. 
Voor alle Elektrotechnische installaties en dus ook het bovengrondse deel van de 
openbare verlichting, dient een veilige bedrijfsvoering gewaarborgd te zijn. Dit 
dient te geschieden volgens NEN3140, NEN1010 en NEN-EN50110-1. De 
verantwoording hiervoor ligt bij de gemeente. Omdat de gemeente het werk aan 
de installaties zelf niet uitvoert dient er een verantwoordelijke schriftelijk 
aangewezen te worden. De Arbo-wet geeft geen directe praktische invulling hoe 
veilige installaties en het veilig werken aan deze installaties moet worden 
uitgevoerd, maar verwijst naar een aantal normen als NEN3140 en NEN1010. 
Indien alle openbare verlichting aangesloten is op het OV-net van het nutsbedrijf 
(in dit geval Essent) behoeft de bovengrondse installatie niet aan alle 
bovenvermelde eisen te voldoen. Het is echter wel raadzaam dit schriftelijk vast 
te leggen bij de beheerder van het OV-net. Deze zal dan ook een verklaring 
dienen af te leggen om de gemeente te vrijwaarden betreffende aanspraken in 
deze. 
 
De gemeente fungeert als ‘installatieverantwoordelijke’ en is verantwoordelijk 
voor het veilig maken en houden van de elektrotechnische installatie en de 
bedrijfsvoering hiervan en betreft dan alleen het bovengrondse deel van de OV-
installaties. Dit houdt in dat hij verantwoordelijk is voor de veilige nieuwbouw en 
onderhoud van de installaties. Om deze verantwoording goed te kunnen dragen 
dient er een periodieke keuring/inspectie en periodieke instructie van betrokken 
medewerkers/werknemers geregeld te zijn. Bij uitbesteed elektrotechnisch 
onderhoud dient dit via de onderhoudsovereenkomst geregeld en vastgesteld te 
worden. 
 
Betekenis van de normen en aanbevelingen 
De Europese normen hebben tot doel Europese regels inzake verlichting op te 
stellen en daarbij de technologische hinderpalen tussen de lidstaten uit de weg 
te ruimen. Wanneer een ontwerpnorm is voltooid, stemmen de lidstaten van de 
CEN over zijn goedkeuring als EN-norm. De nu gemandateerde EN-normen 
worden vervolgens door de lidstaten binnen een termijn van zes maanden 
omgezet in nationale normen en bindend verklaard. Dat wil zeggen dat de 
verlichtingsinstallatie in overeenstemming met deze normen moet worden 
ontworpen en gerealiseerd. 
De Aanbevelingen voor Openbare Verlichting van de NSVV en het Politie-
Keurmerk Veilig Wonen® kunnen door de gemeente in de privaatrechtelijke 
sfeer worden voorgeschreven (bijvoorbeeld in een bestek of contract tussen de 
gemeente en een leverancier, aannemer en/of energiebedrijf). De openbare 
verlichtingsinstallatie moet zodanig worden onderhouden dat ze aan de gestelde 
normen blijft voldoen. Voor de regeling van aansprakelijkheid bij eventuele 
ongevallen of misdrijven is het van belang, dat duidelijk kan worden aangetoond 
dat het beheer en het onderhoud naar behoren zijn en worden uitgevoerd.
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BIJLAGE 6 – UITVOERING IN EIGEN BEHEER 
 
In 2009 heeft energiebedrijf Rendo de deelnemende gemeenten – waaronder De 
Wolden – een voorstel gedaan voor samenwerking op het gebied van openbare 
verlichting. Die samenwerking hield in dat diverse taken – waaronder beheer en 
onderhoud, inkoop van materialen, ontwerpen van OV-installaties, 
bestandsbeheer en storingsdienst – uitbesteed zouden worden aan Rendo. Een 
dergelijke samenwerking cq uitbesteding zou echter leiden tot een vermindering 
van de flexibiliteit in het beheer van de openbare verlichting. Bovendien was er 
geen garantie dat een dergelijke samenwerking zou leiden tot betere kwaliteit of 
lagere kosten. Naar verwachting zou de samenwerking juist leiden tot hogere 
kosten, vanwege de extra personele inzet voor coördinatie, aansturing en 
controle. Ook werd het niet waarschijnlijk geacht dat Rendo de werkzaamheden 
goedkoper uit zou kunnen voeren dan de eigen buitendienst. Daarom heeft het 
college besloten om de openbare verlichting zelfstandig te blijven beheren en 
onderhouden, en geen gebruik te maken van het aanbod van Rendo. De andere 
deelnemende gemeenten hebben hetzelfde besluit genomen.  
 
Het niet-doorgaan van de samenwerking met Rendo heeft in 2010 geleid tot 
gesprekken tussen de gemeenten Hoogeveen, Meppel en De Wolden over een 
lichte intergemeentelijke samenwerking voor het beheer en onderhoud van de 
openbare verlichting. Aanleiding voor deze gesprekken was dat de gemeente 
Hoogeveen – die het volledige beheer en onderhoud van de openbare verlichting 
uitbesteed heeft aan Rendo – ontevreden was over de uitvoering door Rendo en 
het contract hiervoor per eind 2012 wilde beëindigen. Uit de gesprekken bleek 
dat er grote verschillen bestaan tussen het OV-beheer van de gemeenten. De 
gemeente Hoogeveen besteedt het beheer, onderhoud, storingen, inkoop van 
materialen en opstellen van het OV-beleidsplan uit aan Rendo. De gemeente 
Meppel besteedt het groot onderhoud en nieuwbouw uit aan een aannemer, 
huurt expertise in voor het opstellen van een beleidsplan en doet zelf het beheer, 
klein onderhoud, storingen en inkoop van materialen. Gemeente De Wolden doet 
alles zelf, van de storingen tot het opstellen van een beleidsplan. Alleen bij 
nieuwbouw worden de uitvoerende werkzaamheden uitbesteedt aan een 
aannemer. Op een later moment is ook de gemeente Westerveld aangeschoven 
bij de gesprekken over een mogelijke samenwerking. Gezien de grote verschillen 
tussen het beheer en beleid op het gebied van openbare verlichting is uiteindelijk 
geconcludeerd dat een samenwerking waarschijnlijk niet zou leiden tot de 
gewenste voordelen, zoals efficiencyverbetering, kwaliteitsverbetering en 
kostenbesparing. De gesprekken om te komen tot een samenwerking zijn 
daarom beëindigd.  

 



Beleidsplan Openbare verlichting                Cluster Beheer openbare ruimte 

  pagina 57 van 59  

BIJLAGE 7 - BELEIDSASPECTEN OPENBARE 
VERLICHTING 

 
Algemene beleidsuitgangspunten openbare verlichting 

§ 

nr 

Omschrijving 

De ROVL-2012 gebruiken bij de beslissing of er wel/niet openbare 
verlichting geplaatst wordt 
Het verlichtingsniveau uit de ROVL-2011als maximaal niveau hanteren 
Voor de verlichting van de openbare ruimte streven naar een gemiddeld 
verlichtingsniveau van 70 % van de ROVL-2011 tijdens de avond uren 
(inschakel moment tot middernacht) 
Als minimum wordt 0% van het verlichtingsniveau van de richtlijnen 
ROVL-2011 gehanteerd, dus geen verlichting of volledig dimmen 
(uitzetten in nachtelijke uren)  

5.1 

De bestaande verlichting niet ‘actief’ aanpassen op nieuwe richtlijnen. Dit 
gebeurt pas als er een ‘natuurlijk’ moment staat te gebeuren (bv. 
herinrichting van een gebied, in combinatie met groot onderhoud, 
vervanging vanuit ouderdom)   
Richtlijnen van de NSVV tegen lichtvervuiling en lichthinder hanteren 5.2 
In situaties waarin openbare verlichting buiten de bebouwde kom toch 
wenselijk wordt geacht, wordt habitatvriendelijke verlichting toegepast 
Uitgangspunt hanteren geen openbare verlichting plaatsen tenzij volgens 
ROVL-2012 
Bij nieuwe armaturen efficiënte (functionele) armaturen gebruiken 
Bij uitfasering van lampen overgaan op de energiezuinige variant 
Bestaande armaturen niet grootschalig gaan vervangen door led-
armaturen. Hiermee wachten tot einde levensduur (natuurlijk moment) 
van de bestaande armaturen 
In woonwijken PLL-verlichting wel dimmen, meer voor het verlagen van 
CO2 uitstoot en een wat minder stroomverbruik. Maar ook zorgen dat er 
niet overdadig verlicht wordt en lichthinder richting woningen voorkomen 
wordt. Dit alleen toepassen bij nieuwe installaties (natuurlijk moment) 
Bij nieuwe armaturen met hogere vermogens (≥ 60 watt) dimunits 
meteen meenemen 
Bestaande armaturen alleen gaan dimmen bij hogere vermogens (≥ 60 
watt) en als  de armaturen een restlevensduur groter dan 10 jaar hebben 

5.3 

Geen aanpassing van de schakeltijden voor de avond- en nachtbranders 
Uitvoering van het onderhoud aan de openbare verlichting binnen de 
gemeente houden 
Voor de duur van dit beleidsplan percentage areaal uitbreiding op nul 
houden 
Masten vervangen op basis van technische staat en niet op basis van 
theoretische levensduurleeftijd 

5.4 

Standaardisatie materialen 
5.5 Bij aanleg van een nieuwe installatie de levensduurkosten (Total Cost of 

Ownership) bepalend laten zijn. 
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Het toepassen van milieuvriendelijk geproduceerde materialen 
Kiezen voor energiezuinige lampsoorten en armaturen 
De levensduur en recyclingmogelijkheden betrekken bij de keuze van de 
installatie. 
Het milieuvriendelijk afvoeren van alle vrijkomende materialen 
Materialen vervangen op basis van werkelijke toestand en niet op 
theoretische levensduur 

5.6 

Lichtmasten worden uitgevoerd in aluminium 
Overige beleidsaspecten 

 
6.1 

Voor nieuwe situaties/herinrichtingen de openbare ruimte integraal 
ontwerpen 
Lichtplan laten opstellen voor het aan te lichten gebouw, kosten initiatief 
nemer 

6.2 

De verlichting voor het aanlichten ’s nachts uitschakelen 
6.3 Tunnels verlichten volgens NSVV richtlijnen 
6.4 Geen grondspots toepassen voor aanlichten van bomen 
6.5 Verlichting in en aan ANWB masten/wegwijzers worden onderhouden 

door de gemeente 
6.6 Voor uitbreidingsgebieden een eigen OVL-net toepassen 
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