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Samenvatting
Dit plan beschrijft de enkele aspecten ten aanzien van het beheer en de
financiering van de openbare verlichting in de gemeente. Het uitgangspunt voor dit
plan is na te gaan waar kostenbesparing mogelijk is, binnen de destijds
gedefinieerde kaders voor beheer.
Achtergronden verlichting
De gemeente beoogt met straatverlichting de burgers een veilige omgeving te
bieden tijdens de donkere uren van het etmaal. De gemeente gaat hierbij uit van
landelijk gehanteerde uitgangspunten en beheerprincipes en
verlichtingsuitgangspunten. Het uitgangspunt voor het dagelijks beheer is dat de
output van het product verlichting, veiligheid op straat, van dezelfde kwaliteit blijft.
Beheer 2015 en 2016, investering en exploitatie
Duurzaam beheer is onder meer een van de uitgangspunten om dit herijkt plan op
te stellen. De gemeente beoogt met de herijking te onderzoeken in hoeverre de
kwaliteit van de verlichting aanpasbaar is en welk effect dit heeft op de begroting.
Aanpassing van het onderhoudsregime is niet mogelijk zonder tekort te doen aan
de kwalitatieve uitgangspunten. In het dagelijks onderhoud zijn daarom geen
begrotingsvoordelen te verwachten.
Het enige waarmee de gemeente invloed op de kwaliteit van de OVL kan
uitoefenen, zonder dat dit effect heeft op de veiligheid is het oprekken van de
geplande renovaties van de OVL. De gemeente hanteert in
principe beeldkwaliteit B. Dit komt overeen met mast- en armatuurvervanging elke
respectievelijk 40 en 20 jaar. Door het vervangingsregime aan te passen naar
kwaliteit C (50 en 25 jaar), stelt de gemeente renovaties uit, waardoor bespaard
kan worden op investeringskosten.
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Werken door derden
Diverse belastingen en heffingen
Overige goederen en diensten
Storingsdienst en reparatie storingen
Areaaluitbreiding
Gas & Energie
TOTAAL

2015

2016

160.000

160.000

714

714

131.578

96.578

49.858

49.858

9.935

9.935

230.000

230.000

€ 582.085

€ 547.085

De bedragen in deze beheerbegroting zijn beschikbare budgetten voor 2015 en 2016.

Algemeen onderhoud

2015

2016

351.500

316.500

10.000

10.000

230.000

230.000

€ 591.500

€ 556.500

Werken door derden
Diverse belastingen en heffingen
Overige goederen en diensten
Storingsdienst en reparatie storingen
Areaaluitbreiding
Gas & Energie
TOTAAL

De bedragen in deze beheerbegroting zijn budgeten benodigd voor C niveau 2015 en 2016.

Beschikbaar budget versus benodigd budget
2015 en 2016

beschikbaar

Niveau B

Niveau C

Investeringen

€ 348.000

€ 350.000

€ 335.000

De bedragen in deze beheerbegroting zijn jaarlijks beschikbare budgetten voor 2015 en 2016.

Vastgesteld kan worden dat het beschikbare investeringsbudget net passend is op
de maatregelen die horen bij beheerniveau C.
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1

Inleiding

In 2012 zijn de randvoorwaarden voor het beheer van de OVL op schrift gesteld.
Hierbij is een vooruitblik gegeven over de periode 2013 - 2016. Vanwege de
noodzaak tot bezuiniging op beheerkosten is de beheeraanpak en de hiermee
gemoeid zijn de beheerkosten voor 2015 en 2016 herzien. Het resultaat ervan is
verwoord in dit memo, de herijking van het beheer van de openbare verlichting.
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2

Achtergronden openbare verlichting

De gemeente houdt bij het verlichten van de openbare ruimte rekening met een
omvangrijk aantal aspecten. Doorgaans worden deze aspecten als uitgangspunten
nader uitgewerkt in een beleidspan, waarbij tevens wordt aangegeven op welke
wijze de gemeente ervoor kiest een goed product aan de burgers aan te bieden.
Een beleidsplan voor openbare verlichting (OVL ) heeft de gemeente nog niet. In
dit hoofdstuk worden de relevante beleidsthema’s voor OVL aangehaald.

2.1

Verkeersveiligheid

Onder verkeersveiligheid wordt een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer
verstaan. Veilig verkeer bij nacht binnen de bebouwde kom is moeilijk zonder
straatverlichting te realiseren. De weg moet zodanig verlicht worden dat de situatie
in de rijrichting te overzien is. De verkeersdeelnemers moeten het verloop van de
weg en de aanwezigheid van zijwegen kunnen waarnemen. Met name bij
ingewikkelde wegsituaties zoals kruispunten, verkeerspleinen en rotondes, is dit
van groot belang. De eigen verlichting van auto's of fietsen verlicht slechts een
klein weggedeelte en geeft pas in een laat stadium aan in welke richting de weg
loopt. Het 'grootlicht' van auto's kan dit ondervangen, maar kan eigenlijk niet
worden gebruikt in verband met verblinding van tegenliggers.

2.2

Sociale veiligheid

Bij sociale veiligheid is een tweetal situaties te onderkennen:
•

objectieve onveiligheid, ofwel de criminaliteit die werkelijk plaatsvindt , en

•

subjectieve onveiligheid, wat de gevoelens van angst en onveiligheid die bij de
bevolking leven betekent.

Sociale veiligheid heeft te maken met alle (semi-) openbare ruimten waar mensen
verblijven.
Verlichting en sociale veiligheid staan in nauwe relatie met elkaar. Bij duisternis is
eerder sprake van vandalisme, openlijke bedreiging, geweld e.d. dan op klaarlichte
dag. Met het oog op de sociale veiligheid moet de openbare verlichting het
mogelijk maken om tegemoet komende personen op een redelijke afstand te
herkennen, waarbij ook voldoende kleurherkenning mogelijk moet zijn. Dit stelt
specifieke eisen aan de openbare verlichtingsinstallatie.

6
OVL Beheermemo 2015 en 2016 Lansingerland

Projectnummer S15010

2.3

Landelijke wet- en regelgeving

Burgerlijk Wetboek
De wegbeheerder kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan
door een verkeersongeval ten gevolge van de gebrekkige of gevaarlijke toestand
van de weg.
Hierbij hoeft de weggebruiker niet meer de schuld van de wegbeheerder aan te
tonen, maar de gevaarlijke toestand van de weg(uitrusting) en de gevaarlijke
situatie die daardoor ontstaat.
Aansprakelijkheid kan worden beperkt door onder meer:
•

periodiek systematisch uitvoeren van inspecties en onderhoud;

•

geautomatiseerd beheersysteem, waarmee de benodigde vervangingen
kunnen worden gepland;

•

een goed werkende klachtenmanagementprocedure;

•

adequaat handelen bij schades en storingen.

Volgens de wet hoeft een weg of openbare ruimte niet te worden verlicht. Het
ontbreken hiervan kan wel worden aangemerkt als het plegen van een
onrechtmatige daad. De rechter kan besluiten dat hiervan sprake is, wanneer
verlichting ontbreekt of misleidend is en vervolgens tot gevaarlijke situaties kan
leiden.
De sociale veiligheid en leefbaarheid vallen buiten deze wetgeving, waardoor de
aansprakelijkheid alleen betrekking heeft op de verkeersveiligheidsfunctie van de
openbare verlichting.
Verlichtingskwaliteit
Er zijn geen wettelijke bepalingen omtrent de verlichtingskwaliteit.
De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft echter wel
richtlijnen1 opgesteld die door Lansingerland en de meeste Nederlandse gemeente
als uitgangspunt wordt gehanteerd.
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Het grote verschil tussen de verlichtingsrichtlijnen en Politiekeurmerk Veilig Wonen
(PKM) is dat de laatste niet vrijblijvend is. Beide systemen hanteren min of meer
identieke eisen voor de kwaliteit van de verlichting in verblijfsgebieden, alleen
schrijft het PKM onder meer de toepassing van wit licht voor.

1

ROVL 2011 is een richtlijn voor openbare verlichting. Deze wordt landelijk door overheden gehanteerd
en is uitgevaardigd door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde.
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Verder stelt het PKM dat het gehele woongebied volgens de eisen moet worden
verlicht. Dit betekent dat ook op bijvoorbeeld achterpaden verlichting aanwezig
dient te zijn, terwijl dit in de regel geen onderdeel uitmaakt van het beheergebied
van de gemeente.
Het is daarom altijd raadzaam te kijken naar het nut en/of noodzaak om het PKM
toe te passen.
Bij nieuwbouwsituaties kan vaak zonder veel extra kosten de verlichtingskwaliteit
op het juiste niveau worden gebracht. In het voorontwerp van de wijk dient hiermee
rekening gehouden te worden.
Aanbestedingswet
Gemeenten zijn bij wet verplicht (Europese regelgeving) diensten, werken en
leveringen die betrokken worden van derden aan te besteden. Onderhoud en
renovatie van openbare verlichting wordt gezien als een dienst respectievelijk
levering. Het drempelbedrag voor aanbesteding is € 200.000 per contract.

2.4

Duurzaam beheer

Uitgangspunten vervangmomenten van bestaande masten en armaturen
Zoals alles in de openbare ruimte hebben OVL-masten, armaturen en lampen een
beperkte levensduur2. De leeftijdsuitgangspunten zijn voor de gemeente de basis
om het vervangmoment van de renovatieprojecten te bepalen 3.
Rekening houden met lichthinder en lichtvervuiling
De tegenwoordige led-armaturen hebben een goede afscherming en dragen
minimaal bij aan lichtvervuiling. Door bij het ontwerp rekening te houden met de
omgeving, tracht de gemeente lichthinder te beperken.
Toepassen van duurzame apparatuur: led lichtbronnen en dimregimes.
De tegenwoordige led-lichtbronnen gaan (veel) langer mee dan conventionele
verlichting en het energieverbruik lager. Deze twee aspecten maken led
aantrekkelijk als alternatief voor conventionele lichtbronnen.
In de nachtelijke uren is minder licht nodig vanwege de lagere verkeersintensiteit of
het ontbreken van burgers. Het dimmen van de verlichting tijdens de rustige uren
2

Fabrikanten van masten en armaturen trachten in de regel hun producten zodanig te construeren dat
masten 40 en armaturen 20 jaar mee gaan. Ervaring heeft geleerd dat de risico’s tot schade en
defecten bij iets langere vervangtermijnen wel toe gaan nemen. Te lang uitstellen is daarom ongewenst.
3 In de regel vervangt de gemeente per straat of wijk ineens, om de uniformiteit in het wegbeeld te
behouden. Dit kan betekenen dat soms ook incidenteel apparatuur vervangen wordt die nog relatief
jong is. Bruikbare apparatuur past de gemeente elders toe.
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van de nacht bespaart op het energieverbruik en energiekosten en reduceert
lichtvervuiling.
Kwaliteitsgestuurd beheer
De gemeente hanteert voor andere disciplines de CROW beeldkwaliteitcatalogus.
Net zoals andere elementen in de openbare buitenruimte zijn ook voor OVL
schallaten opgenomen om de kwaliteit van de verlichting in beeld te brengen dan
wel te meten.
De beheer- en onderhoudspraktijk is lastig passend te maken op de CROW
methodiek. Bij onderhoudscontracten worden vaak nog overeenkomsten gesloten
die meer sturen op het behoud van de vastgestelde kwaliteiten. Het initiatief om tot
maatregelen over te gaan ligt dan bij de gemeente en niet bij de opdrachtnemer.
Wel is een doelstelling geformuleerd om van beheerniveau B naar beheerniveau C
over te stappen, met als doel iets van kwaliteit in te leveren, enig risico op de
koopt toe te nemen maar met name te besparen op renovatiekosten.
In het volgende hoofdstuk wordt dit nader uitgewerkt.
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3

Beheer 2015 en 2016

De totale openbare verlichtingsinstallatie in de drie kernen bestaat uit circa 14.000
lichtpunten. De OVL is een samenvoeging van de drie afzonderlijke gemeenten.
De volgende uitgangspunten zijn de basis voor de uitvoering en beheer van de
verlichting.
Verlichtingskwaliteit

De gemeente verlicht in beginsel conform de meest
actuele landelijke verlichtingsrichtlijn om zo een goed
afgestemde bijdrage aan de veiligheid in de nachtelijke
uren te borgen.

Energiebesparing

Dient hierbij zoveel mogelijk meegenomen te worden, mits
dit via autonome vervanging kan plaatsvinden. De
gemeente kiest de apparatuur die qua investering,
onderhoud en exploitatie het meest voor de hand ligt.

Levensduur

De masten en armaturen kunnen technisch respectievelijk
40 en 20- jaar mee. Daarna komen ze in aanmerking voor
vervanging. Enig oprekken van deze vervangleeftijd
bespaart renovatiekosten, maar zal uiteindelijk niet zonder
gevolgen zijn.

Afschrijving

Voor de economische afschrijvingstermijn van masten en
armaturen geldt tot op heden een periode van 20 jaar.
Voor dit beheermemo worden andere vervangleeftijden
toegepast.
Nieuwplaatsing en renovatie worden in de begroting
verkapitaliseerd.

Organisatie

Gemeente is een regiegemeente. Dit betekent dat de
gemeente als uitgangspunt hanteert dat zo veel mogelijk
werk door externen uitgevoerd moet worden. Gemeente
houdt wel het overzicht en verantwoordelijkheid.
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3.1

Exploitatie en renovatie: van B naar C
Bezuinigingsdoelstellingen zijn de basis om dit plan op te stellen. De manieren om
te bezuinigen op de verlichting zijn beperkt, als het doel van de verlichting, het
bieden van verkeers- en sociale veiligheid, onverkort overeind blijft.
Maatregelen om de verlichting zuiniger te laten functioneren zijn er zeker, echter in
de regel zijn de investeringskosten zo hoog, dat deze niet rendabel zijn. Dit komt
onder meer door goedkope stroom en zeer efficiënte lichtbronnen die in de regel
ook nog lang mee gaan, waardoor de onderhoudskosten al bijzonder laag zijn.
Binnen de jaarlijkse exploitatie is (grootschalige) besparing niet haalbaar. Lopende
overeenkomsten voor onderhoud en financiering zijn niet eenvoudig open te
breken en hebben in de regel weinig effect, het eventuele marktvoordeel bij nieuwe
aanbesteding buiten beschouwing latend.
De enige manier waarop bezuiniging kan plaats vinden is bij het renoveren van de
verlichting. Kostenbewust zijn bij het aanschaffen van materialen en ook het
verlengen van de levensduur drukt op de renovatiekosten. Het effect hiervan is dat
door goedkopere materialen de kwaliteit achteruit zou kunnen gaan en ook dat
risico’s geïntroduceerd worden die bij kortere afschrijvingstermijnen niet speelden.
Beheer conform CROW kwaliteitscatalogus
In onderstaande tabel is in beeld gebracht hoe de renovatiemaatregelen vertaald
kunnen worden van beeldkwaliteit B naar C, in de geest van de CROW-methodiek.

Mastvervanging

Beeldkwaliteit B

Beeldkwaliteit C

40 jaar

50 jaar, of
40 jaar incl. armatuurvervanging

Armatuurvervanging

20 jaar

25 jaar

Controle stabiliteit

-

35 jaar, bij armatuurvervanging

Tot heden hanteert de gemeente vervangleeftijden van 40 jaar voor masten en 20
jaar voor armaturen. Verlengen van de vervangmaatregelen resulteert in lagere
gemiddelde investeringskosten, maar er zal ook aanvullend gecontroleerd moeten
worden of langere vervanglevensduren geen risico's opleveren. In bijlage A zijn
beide scenario’s uitgewerkt.
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Renovatiekosten 2015 en 2016
Onderstaande investeringen betreft het totale bedrag per jaar van de drie kernen
binnen de gemeente. Zie bijlage A voor de achterliggende cijfers.
2015 en 2016

Per jaar

CROW B

€ 350.000

CROW C

€ 335.000

Renovatiekosten verschillen in beide scenario's. Het oprekken van de vervangleeftijd reduceert de
renovatiekosten.

Herijking van de renovatie-uitgangspunten door over te stappen op
kwaliteitsniveau C betekent grofweg een reductie van circa 4% op de
investeringslasten
Conventionele verlichting of led-verlichting
Wel dient te worden opgemerkt dat uit is gegaan van het toepassen van armaturen
met conventionele (= niet led) lichtbronnen. Indien de gemeente led gaat
toepassen, zal dit een effect hebben op het benodigde budget.
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3.2

Begroting exploitatie 2015 en 2016

De gemeentebegroting voor de komende 2 jaar is weergegeven in onderstaande
tabel. Voor het overzicht zijn enkele begrotingsposten samengevoegd. In de
toelichtende tekst is uitgelegd hoe.

Werken door derden
Diverse belastingen en heffingen
Overige goederen en diensten
Storingsdienst en reparatie storingen
Areaaluitbreiding
Gas & Energie
TOTAAL

2015

2016

160.000

160.000

714

714

131.578

96.578

49.858

49.858

9.935

9.935

230.000

230.000

€ 582.085

€ 547.085

De bedragen in deze beheerbegroting zijn beschikbare budgetten voor 2015 en 2016.

Toelichting op de tabel
Beheer door eigen organisatie

De inspanningen van de eigen beheerorganisatie, zowel binnen
als buitendienst.

Planvorming, beheer en

Verhelpen van storingen, werken door derden, planvorming en

onderhoud (extern)

uitbreidingen

Energie

Alle kosten die te maken hebben met de energierekening: de
(variabele) verbruikskosten en vaste kosten.

Renovatie

In 2015 en 2016 zijn renovaties gepland in de Sterrenbuurt,
Muziekwijk, Bleiswijk buiten, Edelsteenbuurt en de Ackers
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3.3

Beschikbaar versus benodigd investeringsbudget

Uit de tabel van paragraaf 3.2 blijkt dat de gemeente voor 2015 en 2016 jaarlijks
€ 348.000 voor investering beschikbaar heeft. De benodigde middelen van
paragraaf 3.1 zijn onderstaand met elkaar en verband gebracht.

2015 en 2016
Renovatie

beschikbaar

Niveau B

Niveau C

€ 348.000

€ 350.000

€ 335.000

De bedragen in deze beheerbegroting zijn beschikbare budgetten voor 2015 en 2016

Op basis van de cijfers is een aantal conclusies te trekken:
1. Tot op heden ging de gemeente uit van vervangingsmaatregelen conform
beheerniveau B. Beheerniveau C gaat uit van opgerekte
vervangingsintervallen. De jaarlijkse vervangingskosten vallen daardoor
ongeveer € 13.000 per jaar lager uit.
2. Het beschikbare investeringsbudget is net voldoende om de benodigde
renovaties uit te voeren, ook al wordt uitgegaan van een lager kwaliteitsniveau.
Vastgesteld kan worden dat het beschikbare renovatiebudget net passend is op
beheerniveau C.
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Bijlagen
Bijlage A.

Effect van kwaliteit B en C

16

Bijlage B.

Bronnen en achtergrondinformatie

17
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Bijlage A. Effect van kwaliteit B en C
Op basis van de cijfers van het plan van 2012 zijn de investeringskosten voor 2015
en 2016 herzien en is een doorkijk gegeven naar de jaren daaropvolgend (20172020).
Voor het berekenen van de investeringskosten zijn de volgende gemiddelde
tarieven gehanteerd.
TARIEVEN (€)
Mast vervangen

450

Armatuur vervangen

300

Meting stabiliteit

155

De tarieven zijn tegen het prijsniveau van 2012, exclusief BTW. Bij armatuurvervanging wordt
conventionele verlichting toegepast. Toepassen van led heeft een kostenverhogend effect van circa
€ 100 per armatuur.

Vervangingen van het plan van 2012, planperiode 2013-2022
vervangen periode 2013-2016
armatuur

vervangen periode 2017-2022

mast & armatuur

Armatuur

mast & armatuur

Bergschenhoek

361

152

1.782

101

Berkel-Rodenrijs

994

496

248

323

Bleiswijk

697

398

188

0

TOTAAL

2.052

1.046

2.218

424

MAATREGELEN EN KOSTEN PERIODE 2015 EN 2016
Voor de laatste 2 jaar van de huidige beheerperiode is een berekening gemaakt
welke maatregelen en kosten voor de twee kwaliteitsniveaus gelden. De kosten
voor mast- en armatuurvervanging voor B blijven (per jaar) gelijk. Voor C dalen de
investeringskosten, maar worden wel extra maatregelen geïntroduceerd die weer
kostenverhogend werken.
maatregel

CROW B

mast vervangen
armatuur vervangen
stabiliteitscontrole

260
775

2015 en 2016

CROW C
295
620
105
Per jaar

CROW B

€ 350.000

CROW C

€ 335.000
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Bijlage B. Bronnen en achtergrondinformatie
•

Spectrum Advies & Design, Beheerplan openbare verlichting 2013 – 2016,
versie 2.0, 20 juni 2012

•

NSVV, Commissie openbare verlichting; Richtlijn voor Openbare Verlichting
ROVL-2011, April 2011, Ede
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