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Voorwoord
Om goed te kunnen zien, hebben we licht nodig. Overdag van de zon en ’s avonds en ’s nachts van
kunstmatige bronnen. Openbare verlichting helpt ons om in het donker veilig aan het verkeer deel te
nemen en bevordert het gevoel van sociale veiligheid. Dat is belangrijk, maar al die verlichting heeft ook
een keerzijde.
Verlichting leidt tot lichthinder en lichtvervuiling. Nederland scoort hoog op het laatste. Met de kennis en
ervaring van de laatste jaren is de kijk op openbare verlichting veranderd. Deze ontwikkeling, de
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, nieuwe technologische ontwikkelingen en veranderingen
in de omgeving en wensen van onze inwoners bepalen mee hoe onze gemeente omgaat met openbare
verlichting in de komende jaren.
Onze gemeente is groot en het aantal lichtmasten is aanzienlijk. In dit plan wordt beschreven hoe we er
voor willen zorgen dat over twintig jaar onze gemeente voorzien is van duurzame en effectieve openbare
verlichting, dat voldoet aan de eisen van deze tijd, aan de normen voor verkeersveiligheid en daar waar
mogelijk aan de wensen van onze inwoners.
Wethouder Jeroen Huizing
Coevorden, maart 2017
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Samenvatting
In voorliggend beleidsplan zijn de functies en doelen van openbare verlichting en bijhorende wettelijke en
beleidskaders in beeld gebracht. Ook is de huidige kwaliteit en situatie van het openbare verlichtingsareaal
in de gemeente Coevorden beschreven. Het blijkt dat circa 10% van het aantal lichtmasten de
economische levensduur van 40 jaar bereikt heeft, maar deze lichtmasten zijn technisch gezien nog niet
aan het einde van hun levensduur. Gedurende de beleidsperiode moeten stabiliteitsmetingen uitwijzen of
lichtmasten nog in goede staat zijn.
Armaturen hebben een economische levensduur van 20 jaar. Uit de gegevens blijkt dat circa 60% van de
armaturen in Coevorden deze leeftijd bereikt heeft en in theorie aan vervanging toe is. Bovendien bevat
een groot deel van deze armaturen SOX lampen. Dit zijn verouderde, storingsgevoelige lampen
(levensduur 2-3 jaar) met een slechte kleurherkenning. Dit heeft nadelige gevolgen voor de verkeers- en
sociale veiligheid. Bovendien zijn de onderhoudskosten relatief hoog. Het areaal bestaat inmiddels voor
circa 3% uit energie-efficiënte LED-verlichting. LED-verlichting is de laatste jaren sterk in opkomst, kent
inmiddels een levensduur van ongeveer 20 jaar en zorgt daarmee dan ook voor zeer lage
onderhoudskosten.
De gemeente Coevorden stelt zichzelf tot doel de huidige verlichtingsinstallatie te optimaliseren en om te
vormen tot een samenhangend geheel. Vanuit deze doelstelling en in combinatie met het huidige
verlichtingsareaal zijn vervolgens 12 beleidsmaatregelen geformuleerd. Deze beleidsmaatregelen zijn
vertaald in kosten voor beheer, onderhoud, elektriciteit, netwerkkosten en benodigde investeringen in
vervangingen.
Eén van de meest ingrijpende en bepalende beleidsmaatregelen, is de keuze om alle huidige
conventionele armaturen te vervangen door LED-verlichting. Hiermee wordt enerzijds een reductie op
energieverbruik bewerkstelligd en anderzijds een besparing op onderhoudskosten behaald. De totale
investeringsopgave bedraagt zo’n € 3.800.000.
Om nog meer energie te besparen en beter te voldoen aan de huidige ontwikkelingen omtrent
duurzaamheid, donkertebeleid en ‘alleen verlichten wanneer het moet’, wordt de verlichting tevens
gedimd. In het beleid is opgenomen om de verlichting tussen 23:00 en 06:00 uur te dimmen naar 50%
van het huidige lichtniveau. Hiermee wordt naast een beperking van de lichtoverlast een extra
energiebesparing per armatuur van ongeveer 35% behaald.
Een derde beleidsmaatregel die directe invloed heeft op zowel de omgeving als de begroting van de
gemeente, is het saneren van overbodige lichtmasten. Verlichting wordt slechts dan nog geplaatst, als dit
noodzakelijk is voor sociale- of verkeersveiligheid. Welke lichtmasten worden gesaneerd wordt aan de
hand van de gestelde kaders en in overleg met dorpen en wijken bepaald.
Het nieuwe beleid en de uitvoering daarvan hebben grote invloed op de beleving van de inwoners van de
gemeente Coevorden. Op een aantal plaatsen wordt het donkerder, er komt andere verlichting of er komt
juist verlichting bij. Inwoners krijgen daarom een belangrijke functie in het traject. Wettelijke normen en
kaders zijn leidend, dorpsbelangenorganisaties en inwoners denken mee en mogen hun wensen kenbaar
maken. Daar waar mogelijk worden de wensen ingewilligd.
Het is van belang om in de uitvoering van het beleid te blijven sturen op kwaliteit, efficiëntie en
standaardisatie van materialen. De keuze voor het type vervangende LED-armatuur moet bijvoorbeeld
nog gemaakt worden. Er zijn diverse leveranciers op de markt met een groot scala aan type armaturen.
Prijzen kunnen behoorlijk variëren, echter de lichttechnische en constructieve eigenschappen van de
meeste armaturen is goed te noemen. De kwaliteit van de armaturen van alle gerenommeerde
leveranciers (denk aan Philips, Schreder, Lightronics, Innolumis, Lightwell) is ten opzichte van elkaar dan
ook niet afwijkend.
Voordat overgegaan wordt tot verwijdering van lichtmasten, vindt er een onderzoek plaats naar de lokale
(verkeer)situaties. Is er sprake van een gevaarlijk kruispunt, een gevaarlijke bocht of een verhoging in het
wegdek? Maakt schoolgaande jeugd gebruik van de weg of is er een alternatief voor handen? Is op een
betreffende locatie slechts sprake van schijnveiligheid of zijn er ook ‘ogen op de weg’ gericht die in geval
van nood kunnen helpen? Dit zijn allemaal vragen die beantwoord moeten worden, voordat besloten wordt
een lichtmast te verwijderen.
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Inleiding

Het huidige beleidsplan Openbare Verlichting dateert van 2003. Sinds die tijd heeft zich een aantal
belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. De belangrijkste zijn: de opkomst van LED verlichting, de
mogelijkheid om verlichting te dimmen, vroeger of later in- en uit te schakelen en de grotere aandacht
van de bevolking voor de voor- en nadelen van openbare verlichting. Daarnaast is de visie op licht en
donker in de loop der jaren veranderd. Het belang van donker voor met name de natuur wordt meer
ingezien.
De gemeente Coevorden heeft een oppervlakte van 300 km2 en vele wegen en fietspaden, zowel in de
stad, de dorpen als in de wijken. Langs veel van deze wegen en paden staan lichtmasten. Een deel van de
lichtmasten is meer dan 40 jaar oud en in de lichtmasten zien we de geschiedenis van de vijf voormalige
gemeenten terug. Verschillende masten, verschillende armaturen en grote verschillen in aantallen
masten.
Het doel van dit plan is om achterstallig onderhoud weg te werken, met toepassing van nieuwe verlichting
(LED) de openbare verlichting weer robuust te maken en te laten voldoen aan de wensen en eisen van
deze tijd en de wensen van de bevolking. Daarnaast is vermindering van elektriciteitsverbruik noodzakelijk
voor een duurzame openbare verlichting.
In het OV-beleid staan veiligheid, leefbaarheid en energiezuinigheid voorop. Voor een duurzame toekomst,
waarin de prijzen van elektriciteit niet te voorspellen zijn, wordt ingezet op energiezuinige verlichting en
het saneren van “energie-slurpers” uit het verleden.
Vanuit het gemeentelijke beleid worden de kaders en uitgangspunten vastgesteld. Binnen die kaders laten
we graag dorpsbelangenorganisaties en inwoners mee denken en praten over de invulling in hun eigen
omgeving. Wat zijn de wensen, waar kan het donker, waar moet het licht en wat zijn bijvoorbeeld de
fietsroutes voor scholieren?
Dit beleidsplan is de basis voor een traject van jaren waarin stap voor stap, gebied voor gebied de
openbare verlichting wordt aangepakt.
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Functies en doel openbare verlichting

De functie van openbare verlichting is het verlichten van de openbare ruimte op een manier die past bij
het gebruik van die ruimte. Het doel van die verlichting richt zich op dit moment primair op veiligheid,
onder te verdelen in sociale veiligheid en verkeersveiligheid. Daarnaast speelt de beleving van de
omgeving een belangrijke rol.
Mensen voelen zich veilig als zij goed kunnen zien wat er gebeurt op straat, op fietspaden en op
voetpaden. Om goed te kunnen zien wat er waar gebeurt, zijn lichtkleur en verlichtingsniveau van belang.
Het grootste deel van de wegen wordt beheerd door de gemeente. Hier gaat het vooral over ontsluitingsen doorgaande wegen met een verkeersfunctie. Er is een positief effect aangetoond van goede openbare
verlichting op de veiligheid in het verkeer. Verlichting wordt dan vaak zo geplaatst dat daaraan te zien is
of een kruispunt, rotonde of een oversteekplaats van fietsers/voetgangers wordt genaderd.
De plaatsbepaling en materiaalkeuze van lichtmasten is ook van belang; dit om zoveel mogelijk te
voorkomen dat er aanrijdingen plaatsvinden en er letsel ontstaat.
Verlichting speelt een belangrijke rol bij de beleving van de openbare ruimte. Het beïnvloedt de
herkenbaarheid en de sfeer van de omgeving en kan markante gebouwen of pleinen accentueren.
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Wettelijke en andere beleidskaders
3.1 Landelijke wet- en regelgeving

Op basis van het Burgerlijk Wetboek is de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk voor schade, als de
weg, inclusief de openbare verlichting, niet voldoet aan de eisen die men daaraan mag stellen en het
daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert. De aansprakelijkheid vervalt als de weg en de openbare
verlichting in een zodanige staat van onderhoud verkeren, dat deze veilig is. Het voeren van een goed
beleid op het gebied van openbare verlichting is daarom van belang en wordt gezien als een zorgplicht van
de gemeente.

3.2 Verlichtingskwaliteit ROVL-2011
Er zijn geen wettelijke of anderszins bindende bepalingen omtrent de verlichtingskwaliteit. De Nederlandse
Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft samen met het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) de
Nederlandse Richtlijn Openbare Verlichting 2011 (ROVL-2011) vastgesteld waaraan de openbare
verlichting kan worden vormgegeven. Deze richtlijn heeft onder andere betrekking op de
verlichtingssterkte en de gelijkmatigheid van de verlichting.
De richtlijn is toepasbaar op verlichtingsinstallaties in de openbare ruimte. De richtlijn is echter niet van
toepassing op parkeerterreinen, parkeergarages, tunnels en onderdoorgangen en lichtmastreclame.
Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de verlichting van de openbare ruimten, worden door de
meeste Nederlandse gemeenten deze richtlijnen voor de openbare verlichting aangehouden c.q.
voorgeschreven. Indien de verlichtingsinstallatie voldoet aan het gestelde in de ROVL-2011, geeft dat
voldoende basis om juridische procedures van letselschades of anderszins te voorkomen.

3.3 Installatieverantwoordelijkheid
Het Bouwbesluit en de Arbowet stelleneisen aan de kwaliteit en bedrijfsvoering van elektrische installaties.
Het doel hiervan is de veiligheid garanderen van iedereen zich in de buurt van elektrische installaties
bevindt of er arbeid aan verricht. Een praktische invulling kan hieraan gegeven worden door het toepassen
van de normen NEN 1010 voor de aanleg van installaties en NEN 3140 voor de bedrijfsvoering van
installaties. Door deze normen op een goede wijze in de organisatie te implementeren, wordt een veilig
gebruik van de installaties voor openbare verlichting gewaarborgd. Bovendien staat de gemeente juridisch
sterker als zich toch een incident voordoet en aantoonbaar kan worden gemaakt dat de gemeente aan de
wettelijke eisen voldoet .

3.4 SER Energieakkoord Monitoring 2013
Het SER-Energieakkoord is op 6 september 2013 gepresenteerd. Het akkoord is ondertekend door onder
andere de VNG, het IPO, de UvW en de Rijksoverheid. Het Energieakkoord vormt een basis voor breed
gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid voor de periode tot 2030.
Over openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI’s) staat de volgende tekst in paragraaf
3.2.5 van het SER Energieakkoord:
"Voor openbare verlichting wordt gestreefd naar een versnelde renovatie van het huidige, grotendeels
verouderde park. Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties zullen ten opzichte van 2013 20%
besparing leveren in 2020 en 50% in 2030. Het huidige gebruik van de openbare verlichting is ongeveer
1,7 miljoen KWh. Op weg hiernaartoe is minimaal veertig procent van het bestaande openbare
verlichtingspark in 2020 voorzien van slim energiemanagement en energiezuinige (LED) verlichting.
Rijkswaterstaat verplicht zich ertoe dat per 2014 in tunnels energiezuinige verlichting wordt toegepast bij
nieuwbouw en renovatie waarbij de verlichting wordt vervangen. Partijen aan vraagzijde zijn gemeenten
(VNG), provincies (IPO) en Rijkswaterstaat, aan de aanbodzijde FME/NLA (Nederlandse Licht Associatie)
en Nederland ICT. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de kennis en expertise die de dochters van de
netbedrijven hierover hebben vergaard."
De doelstellingen voor lokale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) zijn dus:
1.
20% energiebesparing OVL en VRI’s in 2020 t.o.v. 2013
2.
50% energiebesparing OVL en VRI’s in 2030 t.o.v. 2013
3.
40% slim energiemanagement1 in OVL in 2020
4.
40% energiezuinige OVL in 2020
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Huidige situatie en kwaliteit
4.1 Omvang

Binnen de gemeentegrenzen staan 10.908 lichtpunten. Daarvan zijn 10.263 in eigendom en beheer van de
gemeente, de overige lichtpunten zijn in eigendom van de provincie of het rijk. In dit beleidsplan wordt
alleen het gemeentelijk beleid belicht. De genoemde aantallen zijn een momentopname. Vanwege
reconstructies en plaatselijk wijzigingen zijn deze aantallen continu in beweging. Voor dit beleidsplan is de
situatie van medio 2015 genomen.
Per jaar is ongeveer € 420.000 budget beschikbaar voor beheer, onderhoud en exploitatie van de OVinstallatie.

4.2 Betrokken partijen
De belangrijkste partijen die betrokken zijn bij de OVL zijn: Enexis, als netwerkbeheerder, DVEP als
leverancier van de elektriciteit en Ziut die sinds 1 januari 2017 een nieuwe onderhoudsovereenkomst
heeft.

4.3 Staat
De kwaliteit van de openbare verlichting in de gemeente Coevorden is gemiddeld redelijk, maar er zijn
grote verschillen per kern. Zo is de verlichting in Sleen en Zweeloo verouderd.
Daarnaast is er in de kernen Coevorden en Dalen nog veel oranje/gele (SOX-)verlichting. Die wordt als
onaangenaam ervaren omdat het een gelige waas over de weg uitspreidt die kleurherkenning lastig
maakt. Ook deze SOX-verlichting moet worden vervangen.
In de afgelopen jaren is een deel van de verouderde masten en armaturen vervangen tijdens projecten.
Voorbeelden hiervan zijn Noord-Sleen, Wezup, Geesbrug, Meppen, Haantje, Schoonoord (zuid), de
woonwijk Binnenvree en het centrum van Coevorden.
Lichtmasten hebben een economische levensduur van 40 jaar, armaturen van 20 jaar. Het is niet duidelijk
aan te geven wanneer ze echt technisch op zijn. Dat verschilt per geval. De mast en armatuur moeten
daarom worden geïnspecteerd. Visueel of - als dat bij lichtmasten geen duidelijkheid geeft - door
dynamische stabiliteitsmetingen. Als ze gevaar voor de weggebruikers opleveren, moeten ze worden
vervangen. De meeste masten ouder dan 40 jaar staan in Sleen en Zweeloo.
De uitvoering van de inspecties en vervangingen (van SOX armaturen, TL-D armaturen en masten) wordt
voor een groot deel in de komende vijf jaren uitgevoerd.

4.4 Lichtmasten
Van de 10.263 masten in de gemeente Coevorden staat ongeveer 86% binnen de bebouwde kom en 14%
buiten de bebouwde kom. De lichtmasten variëren in hoogte tussen 4 en 10 meter. Verreweg de meest
voorkomende hoogte is 4 meter gevolgd door 6 meter hoge mast. De masten zijn van aluminium (40%) of
staal (60%).
De maximale technische levensduur is moeilijk te voorspellen. Dit hangt van vele zaken af. Naast het
materiaal waarvan de mast gemaakt is, zijn ook diverse externe factoren van invloed op de levensduur,
zoals mogelijke vervuiling in de grond bij de mast, de verkeerintensiteit, de bodemgesteldheid, het
gebruik van strooizout en het uitlaten van honden.
In verband met de veiligheid worden masten vanaf 8 meter die ouder zijn dan 40 jaar visueel geschouwd
en indien nodig ook dynamisch gemeten. Zo nodig worden masten vervangen.
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4.4.1 Hoe oud zijn de masten?

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat ongeveer 10% van de masten ouder is dan 40 jaar. In de praktijk
blijken deze masten nog goed. Bij de geplande armatuurvervangingen zal steeds worden gekeken of de
mast nog goed is.
4.4.2 Armaturen en lamptypen
In verblijfsgebieden worden nu armaturen met PLL lampen en elektronische voorschakelapparaten
geplaatst. Een PLL-lamp is een insteeklamp die bestaat uit een compacte tl-buis, waarbij een starter is
ingebouwd.
De nieuwste ontwikkelingen zijn de LED lampen. Hiermee zijn in de gemeente al enkele projecten
uitgevoerd, onder andere in de wijken Ossehaar en Binnenvree. Wegen met een verkeersfunctie zijn
voorzien van lichtmasten met CDO of SON (-T) of SOX lampen. In het buitengebied en de voormalige
gemeenten Dalen en Coevorden zijn SOX (-E) lampen gebruikt. Deze lampen zijn over een aantal jaren
niet meer verkrijgbaar. Momenteel zijn er al grote problemen met de levering van deze lampen.
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Ook zijn er nog de verouderde TL-D en TL-S armaturen, ongeveer zo’n 1.000 stuks. Deze staan
voornamelijk in de voormalige gemeenten Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo. Deze armaturen verbruiken
veel stroom en ook worden deze lampen steeds duurder.
LICHTMASTEN PER WOONKERN
Woonkern

Aantal

Coevorden

4.288

Steenwijksmoer

260
25

Nieuwe Krim
Dalen

1.098

Dalerpeel

148

Dalerveen

118

Wachtum

92
76

Stieltjeskanaal
Oosterhesselen

504

Zwinderen

195

Geesbrug + Industrie

383

Gees

203

Meppen

128

Sleen

494

Diphoorn

21

Haantje

80

Schoonoord

515
39

De Kiel
Erm

120

Noord Sleen

195

Holsloot

78

Zweeloo

285

Aalden

692

Wezup

83

Wezuperbrug

70

Benneveld

73

TOTAAL

10.263

4.4.3 Vervangingsaantallen:

Aantal
masten Aantal SOX
Gebied

armaturen

Aantal

Aantal

masten

TL-D

TL-S

ouder dan

armaturen

armaturen

40 jaar

Coevorden

4.573

2.991

-

-

Dalen

1.532

1.510

-

24

Oosterhesselen

1.413

1.53

-

6

27

Sleen

1.542

31

201

278

347

208

379

209

409

663

607

Zweeloo
Totaal

1.203
10.263

4.685
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4.4.4 Economische levensduur armaturen

Voor de levensduur van armaturen wordt 20 jaar aangehouden. In het algemeen levert een te oude
armatuur geen groot risico op. De verouderde TL-D en TL-S armaturen worden versneld vervangen.
4.4.5 Categorisering Wegen binnen de gemeente Coevorden
Wegen vallen onder bepaalde categorieën, zoals ontsluitingswegen, verblijfgebieden fietspaden etc. Op dit
soort wegen is een bepaalde verkeersintensiteit en samen bepalen ze de hoeveelheid gewenst licht en de
gelijkmatigheid van dit licht. De functie en de intensiteit van gebruik kan in de loop der jaren drastisch
veranderd zijn. Dat vereist heroverweging van de bestaande mast-armatuur-combinaties en hun locaties.
Na analyse kunnen er acties ondernomen worden: gewoon de armatuur vervangen, masten bijplaatsen,
masten weghalen.
Uitgangspunt hierbij is dat in navolging van het vorige beleidsplan de achterpaden buiten beschouwing
blijven. Achterpaden worden op dit moment niet verlicht door de gemeente. Indien de wooncorporatie het
noodzakelijk vindt dat achterpaden verlicht moeten worden, is dit mogelijk. Hierbij worden de masten
door de coöperatie geplaatst en onderhouden, waarbij de gemeente de stroom levert.
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Beleidskeuzes

De gemeente is verantwoordelijk voor de verlichting van de openbare ruimten. Openbare
ruimten zijn die gebieden die gemeentelijk eigendom en voor het publiek toegankelijk zijn.
De gemeente Coevorden stelt zichzelf tot doel de huidige verlichtingsinstallatie te optimaliseren en om te
vormen tot een samenhangend geheel.

1. Uitgangspunten
Om dit doel te bereiken zijn drie uitgangspunten leidend:
-> Meer aandacht voor fietspaden voor schoolgaande kinderen
Scholieren moeten op belangrijke fietsroutes tussen de kernen over goed verlichte paden kunnen fietsen.
Het licht kan buiten de donkere uren gedimd of zelfs uitgeschakeld zijn. Hier kunnen innovatieve
ontwikkelingen wellicht een goede oplossing bieden. Deze beleidskeuze wordt in de komende
beleidsperiode in gang gezet.
-> Heroverwegen nut en noodzaak bestaande openbare verlichting
In de afgelopen 10 jaren is er veel veranderd. De verkeersintensiteit op wegen verandert; wegen waar
vroeger veel verkeer was zijn nu minder druk en andersom. Ook kijkt men anders aan tegen openbare
verlichting, er is een andere waardering voor ‘het donker’ ook vanwege de effecten op milieu, flora en
fauna. Dit alles leidt er toe dat er locaties en wegen zijn waar de verlichting anders ingericht kan worden.
Minder licht, meer licht, minder masten of soms zelfs meer masten. Bijplaatsen en saneren. Ook hier zal
de komende beleidsperiode veel aandacht aan worden geschonken, zodat de openbare verlichting alleen
daar is, waar deze nodig is.
-> Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe techniek
In de toekomst wordt er meer uitgegaan van ‘niet verlichten, tenzij…’ en er wordt meer ingespeeld op de
wensen van de bewoners. Vragen als waarom, hoeveel en wanneer gaan een grotere rol spelen.
Donkertebeleid doet in vele gemeenten al zijn intrede. Daarnaast lijkt het er sterk op dat met de komst
van LED het onderhoud en energieverbruik van openbare verlichting goedkoper zal worden. Deze
verlichting en de gebruikte materialen gaan langer mee waarmee ook een meer duurzame oplossing is
geboden. Op dit moment vinden veel innovaties plaats op het gebied van verlichting. Daar waar mogelijk
passen we deze ontwikkelingen en technieken toe.
In dit hoofdstuk staan de keuzes beschreven die gemaakt worden om bovenstaande te realiseren.

2. Keuzes:
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

De openbare verlichting in Coevorden is gebaseerd op de ROVL-2011 normen
Vervangen van verouderde lampsoorten TL-D, TL-S en SOX door LED

De SOX lampen met de hoogste prioriteit te vervangen.

Binnen kernen en wijken een kleurtemperatuur van 4000 K toepassen

Ontsluitingswegen voorzien van lampen met de lichtkleur Orange

Voor het buitengebied een andere kleur verlichting te gaan gebruiken
Vervangen van lichtmasten
Standaardisatie van armaturen en masten
Meer verlichting op fietsroutes tijdens de tijden dat er scholieren over fietsen
Alle openbare verlichting afstemmen op de groenvoorziening
OV-projecten afstemmen met andere gemeentelijke projecten.
Lichtmastreclame alleen toestaan conform de overeenkomst met het NPB.
Heroverwegen van lichtmastcategorisering aan huidige praktijk
Voor de nieuw geplaatste LED-armaturen een dimregime invoeren
Verwijderen van overbodige masten.
Inwoners en Plaatselijke Belangen Organisaties worden nadrukkelijk betrokken bij de uitvoering
van het beleid
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Beleidskeuze 1:
De openbare verlichting in Coevorden is gebaseerd op de ROVL-2011 normen.
Om veiligheid te garanderen gaan wij uit van de ROVL-2011 richtlijn. Dit is een landelijk vastgestelde
richtlijn die in de meeste gemeenten wordt toegepast.
De openbare ruimte wordt verlicht met het doel het openbaar leven bij duisternis zo goed mogelijk te
laten functioneren. Als de verlichtingsinstallatie voldoet aan het gestelde in de ROVL-2011 geeft dat
voldoende basis om juridische procedures van letselschades of anderszins, te voorkomen.
Beleidskeuze 2:
Vervangen van verouderde armaturen TL-D, TL-S en SOX door LED
TL-D en TL-S armaturen zijn verouderd. Het zijn “energieslurpers” en de lampen worden snel duurder.
Deze armaturen, die zich vooral bevinden in de kernen Sleen en Zweeloo, worden in deze beleidsperiode
vervangen door LED armaturen.
De recente ontwikkelingen op technologisch gebied, in combinatie met prijsdalingen, hebben er toe geleid
dat LED-verlichting nu volledig is toe te passen, ook voor de buitenverlichting. Naast het feit dat LEDverlichting energiebesparing oplevert is ook het licht beter te sturen en gemakkelijker te dimmen dan
conventionele lichtbronnen. Strooilicht en lichthinder zijn daarmee ook te reduceren. Daarnaast kent LEDverlichting een langere levensduur en minder storingen dan conventionele verlichting, waardoor
onderhoudskosten sterk afnemen.
Verder wordt er een hoge prioriteit gegeven aan de vervanging van de geel / oranje schijnende SOXverlichting. Deze verlichting wordt gezien de lichtkleur als onprettig ervaren (vanwege de slechte
kleurherkenning) en daarnaast wordt het onderhoud snel duurder (de lamp, met name). Het laatste
nieuws is dat er grote problemen zijn rond de levering van deze lampen. Inmiddels is er wereldwijd nog
slechts 1 fabriek welke SOX lampen produceert voor Philips, Osram en Sylvana en deze staat in Schotland.
Men is voornemens deze fabriek in circa 3-4 jaar te sluiten of zoveel eerder als mogelijk. Om klanten op
alternatieven te krijgen verhoogt de leverancier de prijzen met minimaal 10% per jaar. Hieruit blijkt dat
wij de SOX lampen met een hoge prioriteit moeten gaan vervangen.
Uitgangspunt is dat bij vervanging de complete armaturen vervangen worden door LED- armaturen. Ook
bestaat de mogelijkheid om als tijdelijke oplossing de SOX-lampen te vervangen door LED-lampen. Hierbij
moeten echter de bestaande armaturen aangepast worden. De vraag hierbij is of het wenselijk is om de
armaturen die tussen de 20 en 30 jaar oud zijn (ze zijn afgeschreven) een investering te doen, waarbij de
kans dat er nog andere onderdelen stuk gaan, aanwezig is. Deze LED-lamp heeft een levensduur van
ongeveer 10 jaar en heeft een geringere lichtopbrengst dan een normale PLL-lamp (wit licht). Dit is geen
structurele oplossing.
Bij de LED-armaturen kan ten aanzien van de lichtopbrengst gekozen worden uit een scala aan
mogelijkheden. Uit onze ervaring en uit onderzoeken is het volgende gebleken.
Bij de toepassing in kernen en wijken wordt uitgegaan van wit licht met een kleurtemperatuur van 4000 K
(De K staat voor graden Kelvin) voor alle armaturen. Dit is een helder wit licht die door mensen als prettig
en veilig wordt ervaren.

In de Broekveldstraat in Sleen zijn LED- lampen gebruikt met een kleurtemperatuur van 4000 K
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Voor ontsluitingswegen wordt gebruik gemaakt van de lichtkleur Orange. Deze lichtkleur lijkt in zijn
verschijningsvorm veel op conventionele natriumverlichting maar dan wel met de voordelen van LED zoals
een lange levensduur, minder energieconsumptie en met een hoge mate van kleurherkenning door het
gebruik van 3 kleuren LED’s in de lichtbron. Wij kiezen bewust voor deze kleur om het doorgaande
karakter van deze wegen te accentueren voor de weggebruiker die hierdoor weet dat hij zich bevindt op
een hoofdweg.

Ontsluitingsweg met Orange
In het kader van flora en fauna gebruiken wij voor het buitengebied ook een andere kleur verlichting..
Momenteel worden er nog studies verricht. Het is wel al duidelijk dat groene of amberkleurige LED een
positief effect heeft op vleermuizen en andere dieren.

Groene LED-verlichting

Amberkleurige ” batlamp”

Beleidskeuze 3:
Vervangen van lichtmasten
De levensduur van lichtmasten is 40 jaar en van armaturen 20 jaar. Masten of armaturen waarvan de
levensduur is overschreden worden niet automatisch vervangen. Ze worden eerst visueel geïnspecteerd en
masten indien nodig ook dynamisch gemeten. Ervaring leert dat verzinkte masten langer meegaan dan
hun economische levensduur, afhankelijk waar ze staan.
Beleidskeuze 4:
Standaardisatie in armaturen en masten
De keuze voor standaard lichtmasten (in combinatie met het armatuur) draagt bij aan een efficiënt
ingericht onderhoud en herkenbaarheid van de functie van de weg. In gebieden met een verblijfsfunctie,
vrij liggende fietspaden en semiopenbare ruimten, hebben de stalen thermisch verzinkte conische
paaltopmasten van 4 meter de voorkeur. Deze mast wordt door een lichte aanrijding niet zichtbaar
beschadigd. Een thermisch verzinkte stalen mast is een duurzame veilige mast. Dit is een mast met een
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zinklaag die thermisch is aangebracht om het corroderen te vertragen. Deze mast wordt niet geschilderd
en is minder schadegevoelig. Optioneel kan er gekozen worden voor een gekleurde poedercoating ten
behoeve van decoratieve installaties
Voor verkeer functionele- en oriënterende routes wordt gekozen voor een conische aluminium mast van 6,
8 en 10 meter hoog afhankelijk van de breedte van de weg. De aluminium mast heeft, door zijn “bots
vriendelijke” eigenschappen, in gebieden met een verkeersfunctie de voorkeur. Standaard moeten
aluminium masten van 6 m en hoger worden uitgerust met maaiveldbescherming.
De keuze voor een standaard mast verdient de voorkeur. Dit vereenvoudigt de uitwisseling bij schades en
onderhoud. Deze mast is sneller leverbaar en kan zelf op voorraad neergelegd worden.
Bij projectmatige vervangingen heeft een standaardmast altijd de voorkeur.
Op het gebied van armaturen kiest de gemeente in de komende beleidsperiode voor een aantal standaard
led-armaturen. In het ontwerp moeten deze standaard typen, per gebiedstype en wegprofiel, nog bepaald
worden. Hiervoor wordt een catalogus opgesteld, die door het college zal worden vastgesteld, waarin een
aantal armaturen worden opgenomen waaruit de inwoners kunnen kiezen.
Beleidskeuze 5:
Meer verlichting op fietsroutes tijdens de tijden dat er scholieren over fietsen.
Er is een aantal fietsroutes waar ’s morgens en ’s avonds veel scholieren fietsen. Deze routes zijn bij de
gemeente goed bekend. Binnen dit beleidsplan wordt onderzocht hoe op deze routes in de donkere uren
de verlichting voldoende brandt, maar buiten deze uren deze verlichting gedimd is of zelfs uit kan. Ook
hierover vindt overleg plaats met de dorpsbelangenverenigingen.
Beleidskeuze 6:
Alle openbare verlichting afstemmen op de groenvoorziening
Het functioneren van de openbare verlichting is voor een deel afhankelijk van goed onderhoud van de
bomen. De plaatsbepaling van de mast in relatie met een groeiende boom speelt hier een belangrijke rol.
Daar waar het groen het licht tegenhoudt moet er op worden toegezien dat er regelmatig wordt gesnoeid.
Bij de ontwikkeling van nieuwe inrichtingsplannen moet in een vroeg stadium overleg plaatsvinden tussen
de diverse disciplines met als doel het groen en de verlichting goed op elkaar af te stemmen.
Beleidskeuze 7:
OV-projecten afstemmen met andere gemeentelijke projecten
Om redenen van efficiency, maar ook om de verstoring van de openbare ruimte voor inwoners zo gering
mogelijk te laten zijn is combinatie met andere gemeentelijke projecten – indien mogelijk – wenselijk.
Beleidskeuze 8:
Lichtmastreclame alleen toestaan conform de overeenkomst met het NPB.
De lichtmastreclame aan de masten is in handen van Nederlands Publiciteit bureau (NPB). De gemeente
heeft een aantal wegen aangemerkt waar lichtmastreclame toegestaan is. Hiervoor is een overeenkomst
getekend met het Nederlands Publiciteits Bureau.
In deze overeenkomst moet tevens worden opgenomen dat de mast waaraan de reclame komt te hangen
voldoet aan de norm. Aan het einde van de termijn heroverwegen we of we nog willen doorgaan met
lichtmastreclame.
Beleidskeuze 9:
Heroverweging lichtmastcategorisering aan de huidige praktijk.
Wegen vallen onder bepaalde categorieën, zoals ontsluitingswegen, verblijfgebieden, fietspaden etc. Op
dit soort wegen is een bepaalde verkeersintensiteit en samen bepalen ze de hoeveelheid gewenst licht en
de gelijkmatigheid van dit licht. De functie en de intensiteit van gebruik kan in de loop der jaren drastisch
veranderd zijn. Dat vereist heroverweging van de bestaande mast-armatuur-combinaties en hun locaties.
Na analyse kunnen er drie acties ondernomen worden: de armatuur vervangen, masten bijplaatsen,
masten weghalen.
Beleidskeuze 10:
Voor de nieuw geplaatste LED-armaturen een dimregime invoeren
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Openbare verlichting wordt ontworpen voor het drukste moment van de dag, de spits. Dan is veel licht
nodig aangezien er veel beweging is waar je op moet letten en die je moet kunnen zien. ‘s Nachts om drie
uur staan over het algemeen de lampen nog steeds aan terwijl er eigenlijk niemand meer behoefte aan
heeft.
In straten waar niemand is, is het eigenlijk onnodig dat de verlichting continu op de maximale sterkte
brandt. Dat past niet in een tijd waarin het milieu en energiebesparingen prominent op de
maatschappelijke agenda staan. Maar lichtmasten spelen een belangrijke rol in de sociale en fysieke
veiligheid. Door verlichting doordacht te dimmen kan de gemeente flink besparen zonder concessies te
doen aan de veiligheid op straat. En dimmen betekent allang niet meer dat de installatie op gezette tijden
deels of volledig moet worden uitgeschakeld. Nieuwe technieken bieden voor veel situaties een passend
alternatief. Onze ogen zien het nauwelijks aangezien je je heel snel aanpast aan iets minder licht. Het
energieverbruik gaat wel een stuk naar beneden en de hinder voor omwonenden vermindert.
Beleidskeuze 11:
Verwijderen van overbodige masten
Op de buitenwegen staan veel meer masten dan nu noodzakelijk wordt gevonden. Tegenwoordig kijkt
men anders aan tegen lichtmasten langs de weg in buitengebieden. Donkerte in het buitengebied is een
kernkwaliteit van leven en vanwege duurzaamheidsdoelstellingen is het credo tegenwoordig: “Niet
verlichten, tenzij…” Er dient dan ook wel op kruispunten en gevaarlijke plekken verlicht te worden, maar
niet meer automatisch langs iedere weg. Onderzoek is nodig om te bezien welke lichtmasten verwijderd
kunnen worden. Wij gaan ervan uit dat er ongeveer 900 masten overbodig zijn. Dit aantal is een
aanname. Uitgangspunt hierbij is dat de masten die niet voldoen aan het beleid ten aanzien van de
schoolroutes, verkeersveiligheid, lichtmastcategorisering en de ROVL-2011 in principe verwijderd worden.
Voordat we overgaan tot het definitief verwijderen van de beoogde masten treden we in overleg met
dorpsbelangenorganisaties om de uitkomsten te bespreken.
Beleidskeuze 12:
Inwoners en Plaatselijke Belangen Organisaties worden nadrukkelijk betrokken bij de uitvoering van het
beleid.
Het is belangrijk inwoners actief te betrekken bij activiteiten, zoals het inrichten van de openbare ruimte.
Zo groeien het draagvlak en de betrokkenheid. Bovendien sluiten zo de plannen beter aan op de wensen
van de gebruikers van de openbare ruimte. Daarom wil de gemeente Coevorden dat haar inwoners
betrokken worden bij de totstandkoming van de uitwerking van dit beleidsplan. Door middel van
enquêtes, inloopavonden, vragenlijsten enz. worden de inwoners en Belangenorganisaties gevraagd hun
keuzes en meningen te geven. Aan de hand van de ingewonnen informatie en de gemaakte beleidskeuzes
wordt getracht een robuuste openbare verlichting te krijgen die qua uiterlijk, functionaliteit en kosten
zoveel mogelijk aan alle eisen en wensen voldoet. Wij proberen binnen de gestelde randvoorwaarden
zoveel mogelijk maatwerk te verrichten. Dit houdt niet in dat wij alle inwoners tevreden kunnen stellen,
omdat we ook rekening moeten houden met het algemeen belang. De uiteindelijke keus zal dus ook altijd
voorbehouden zijn aan de gemeente. Voor het gehele communicatie traject wordt een communicatieplan
opgesteld.
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6

Besparingen
6.1 Besparingen op energieverbruik

6.1.1 Dimmen van de verlichting in nachtelijke uren
Een vorm van energiebesparing is het dimmen van de openbare verlichting in de nachtelijke uren op
momenten dat er weinig verkeersbewegingen zijn. Dimmen in de nachtelijke uren is een zeer goede en
relatief eenvoudige manier om energie te besparen, zonder dat daarbij de sociale- en verkeersveiligheid in
het geding komt. In de regel kan bij een dimregime, waarbij de verlichting in de uren tussen 23:00 en
06:00 uur naar 50% wordt gedimd, een besparing van ca. 30-40% behaald worden.
De gemeente Coevorden heeft nog geen pilots lopen waarbinnen dit gerealiseerd is, maar voert de
komende beleidsperiode dimregimes in op locaties waar conventionele verlichting voor LED-verlichting
wordt vervangen. Eem dimregime van 50% dimmen tussen 23:00 en 06:00 uur wordt daarbij toegepast.
6.1.2 Vervanging verouderde armaturen
Een grote besparing kan behaald worden door het vervangen van verouderde armaturen met verouderde
technieken door LED armaturen. Hiervoor in aanmerking komen in de gemeente Coevorden met name de
SOX en TL-D lampen.
6.1.3 Saneren (=weghalen) van overbodige masten
Tegenwoordig wordt er anders aangekeken tegen openbare verlichting. Werden vroeger overal
lichtmasten geplaatst, nu niet meer. Verlichting wordt alleen geplaatst als het een noodzaak is voor
sociale of verkeersveiligheid.
Het weghalen van overbodig geworden lichtmasten levert een forse besparing op. Dit geldt niet alleen
voor de elektriciteitskosten maar ook voor de onderhoudskosten. Met name in het buitengebied moet een
overweging gemaakt worden over wel of niet verlichten. In sommige gevallen kan men beter geen
verlichting aanbrengen. Dit in verband met verblinding. Het oog moet in dit geval zich telkens aanpassen
van licht naar donker. Met name buiten de bebouwde kom kunnen daarom lichtmasten weg, uiteraard met
als uitgangspunt de verkeersveiligheid. In dit kader is er een schatting gemaakt waaruit blijkt dat in de
komende jaren ongeveer 900 lichtmasten kunnen worden weggehaald.
6.1.4 Opruimen van “energie-slurpers”, oude verlichting
Als eerste worden de TL-D en TL-S vervangen (ongeveer 1000 armaturen) door LED-verlichting, daarna
worden de SOX armaturen vervangen door LED-verlichting. Dit levert zowel besparingen op het
energieverbruik als op de kosten van lampvervanging. Bij LED-verlichting is namelijk geen
lampvervanging gedurende de levensduur van het armatuur nodig.
6.1.5 Braakliggende industrieterreinen
Vanwege de aanhoudende terughoudendheid van de investeerders staat op een aantal plaatsen en
gedeeltes van bouwlocaties verlichting die op dit moment geen nut heeft. Vanwege het voorkomen van
corrosie in de armatuur branden deze lampen regelmatig. Voorgesteld wordt om deze verlichting tijdelijk
uit te schakelen en de armaturen te verwijderen. Deze masten worden voorzien van een sticker op de
mast: “Deze mast is tijdelijk uitgeschakeld.”
Een relatief nieuwe ontwikkeling is het aanbrengen van reflecterende materialen op de betonnen
opsluitbanden of het aanbrengen van reflectie midden in de verharding. De toekomst zal uitwijzen of deze
ontwikkelingen effectief zijn. Het is niet duidelijk hoe deze reflectoren zich zullen houden.
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6.2 Wat levert het op?
Aan de hand van de geformuleerde beleidskeuzes zijn de jaarlijkse energiebesparingen berekend.
Vervolgens zijn ook de besparingen in CO2-uitstoot berekend. In onderstaande grafieken zijn deze
besparingen inzichtelijk gemaakt. Om de besparingen te berekeningen is een aantal uitgangspunten
gehanteerd:
•
•
•
•
•
•

Er worden in de komende 5 jaar 910 armaturen en 122 lichtmasten per jaar vervangen door
armaturen/lichtmasten met LED-verlichting.
In de komende 5 jaar worden ook circa 900 lichtmasten weggehaald.
In de komende 5 jaar worden hiermee alle TLM, TLD en SOX lampen vervangen.
In de 15 jaar daarna worden de overige armaturen vervangen.
In de nieuwe situatie worden alle armaturen gedimd gedurende de nachtperiode (23.00–6.00 uur).
De omrekenfactor voor de uitstoot van grijze stroom naar kg CO2 is op 0,46 kg/kWh gesteld.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het energieverbruik (in kWh) over de periode t/m 2036
weergegeven. Dit is met een groene lijn aangegeven. De paarse lijn geeft het huidige verbruik weer en
blijft constant indien er geen armaturen worden vervangen en lichtmasten worden verwijderd. De licht
groene balken geven de energiebesparingen per jaar aan.
Gelet op het feit dat in de jaren 2017 t/m 2021 ook lichtmasten worden verwijderd, zijn de
energiebesparingen hier groter dan in de overige jaren. De energiebesparing die wordt behaald door het
vervangen en/of verwijderen van lichtmasten en armaturen, wordt pas in het jaar daarna meegenomen.
Vandaar dat de besparing in 2022 nog relatief hoog is en vervolgens afzwakt tot 2036.
Het huidige energieverbruik is gecalculeerd op 1.464.264 kWh. Het energieverbruik loopt terug naar
1.225.601 kWh in 2020 (besparing van 16%) en naar 621.599 kWh in 2036. Dit is een potentiële
energiebesparing van 58%.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling in CO2-uitstoot gemaakt aan de hand van de
energiebesparingen per jaar. Omdat de energiebesparingen pas na 2017 meegenomen worden, start de
groene lijn ook pas in 2018. De ontwikkeling van de CO2-uitstoot vertoont uiteraard dezelfde trend als die
van het energieverbruik omdat beide aan elkaar gekoppeld zijn. De factor voor grijze stroom is daarbij op
0,46 kg/kWh gesteld (bron: CBS, 2012).
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In onderstaande grafiek is de ontwikkeling in energieverbruik nogmaals weergegeven. In deze grafiek is
rekening gehouden met het feit dat het energieverbruik van de voorgaande jaren bij elkaar opgeteld
dient te worden. Zodoende kan een juiste vergelijking worden gemaakt tussen de energiebesparing in de
huidige situatie ten opzichte van de nieuwe situatie.
Uit de gegevens blijkt dat er een energiebesparing van 35% wordt gehaald in 2036 ten opzichte van het
energieverbruik in 2016.
Verder geven de groene balken het percentage LED armaturen aan. Zo is het percentage LED in
2017 slechts 3%, maar neemt dit percentage toe tot 50% in 2020, 66% in 2025 en uiteindelijk tot 100%
in 2036.
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7

Financiële uitwerking 2017 – 2021

In dit hoofdstuk worden de beleidsvoorstellen van de vorige hoofdstukken financieel uitgewerkt als basis
voor de kostenontwikkeling in de komende vijf jaar. De uitgangspunten zijn een direct gevolg van (1) de
wens om minder OV te hebben in met name het buitengebied, (2) de huidige ontwikkelingen van LED,
waardoor forse besparingen op energie en beheer en onderhoud mogelijk zijn geworden en (3) het in
2013 afgesloten Energieakkoord, waarbij de gemeenten zich verbinden om minder energie te verbruiken
en hiervoor over te gaan op LED verlichting. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen die van
invloed zijn op het budget nader toegelicht. Een en ander is nader uitgewerkt in de bijlage: Begroting
2017-2040, waarin 5 scenario’s zijn doorgerekend.

7.1 Saneren overbodige lichtmasten in 5 jaar
De beleidskeuzes om meer verlichting aan te brengen op schoolroutes en overbodige lichtmasten te
verwijderen, leiden er naar inschatting toe dat per saldo circa 900 lichtmasten verwijderd kunnen worden.
Dit zal gebeuren in de komende vijf jaren. De sanering staat gepland voor de periode 2017 tot en met
2021. Het weghalen van een mast kost ongeveer € 300,-. Dit bedrag is opgebouwd uit € 250,netwerkkosten voor het weghalen van de aansluiting en € 50,- weghaalkosten door de aannemer.
Wanneer het 900 masten betreft, is daarvoor dus € 270.000,- nodig.

7.2 Vervangen van armaturen en masten
Eén van de beleidskeuzes is om in de komende 20 jaar alle armaturen en lichtmasten te vervangen door
armaturen en lichtmasten met LED-verlichting. Wij gaan hierbij uit van een vervangingsperiode van 20
jaar, vanwege een verwachte technische levensduur van LED-armaturen van 20 jaar.
Om alle lichtmasten te voorzien van LED-armaturen worden in 20 jaar tijd in totaal circa 1.000
lichtmasten en 8.300 armaturen vervangen. Hierbij is rekening gehouden met de sanering van 900
lichtmasten in de komende 5 jaar. Met de vervangingen worden besparingen gerealiseerd op de
elektriciteitskosten en de onderhoudskosten. Het vervangen van een armatuur kost ongeveer € 350,- en
het vervangen van een mast ongeveer € 900,- (inclusief nieuwe armatuur). De totale kosten voor de
volledige vervanging komen daarmee uit op circa € 3.800.000,-.
In de bijlage zijn vijf scenario’s doorgerekend. Scenario 1 en 2 gaan uit van een vervangingsperiode van
tien jaar, scenario 3 en 4 gaan uit van een vervangingsperiode van twintig jaar. Daarnaast is in scenario 2
en 4 gerekend met een egalisatiereserve om schommelingen in de benodigde jaarlijkse budgetten te
egaliseren. In het vijfde scenario worden de SOX en de TL lampen versneld (in de komende 5 jaar)
vervangen.

7.3 Dimmen gedurende nachtperiode
Een aanvullende maatregel om energiebesparing te realiseren is door de openbare verlichting in de
nachtelijke uren te dimmen. Het aantal verkeersbewegingen in de nachtperiode is immers aanzienlijk
lager dan in de avondperiode. Door de verlichting in de uren tussen 23.00 en 6.00 met 50% te dimmen
kan een besparing van 30-40% gerealiseerd worden. Daar waar conventionele verlichting vervangen
wordt door LED-verlichting zal dit dimregime toegepast worden.
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8. Bijlagen
1. Kosten Openbare Verlichting 2011 – 2015
2. Begroting 2017 t/m 2040
a.

Scenario 1: vervanging in 10 jaar, zonder egalisatiereserve

b.

Scenario 2: vervanging in 10 jaar, met egalisatiereserve

c.

Scenario 3: vervanging in 20 jaar, zonder egalisatiereserve

d.

Scenario 4: vervanging in 20 jaar, met egalisatiereserve en gelijkblijvend budget

e.

Scenario 5: prioriteit vervanging van de SOX door LED in een korte periode
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Bijlage 1: Kosten Openbare Verlichting 2011 - 2015
Kosten 2011-2015
Er waren gemiddeld ongeveer 10.175 masten in de jaren 2011 tot en met 2015.
Met het beheer en onderhoud van deze lichtmasten waren in deze jaren de volgende bedragen gemoeid.
KOSTEN 2011-2015
(Bedragen x € 1.000)

2011

2012

2013

2014

2015

Elektriciteit

75

82

123

125

125

Netwerkkosten

48

43

42

62

62

286

310

272

193

221

409

435

437

380

408

Onderhoud en vervangingen
TOTAAL

Aantal vervangen armaturen/masten 2011-2015
In de periode 2011-2015 werden de volgende aantallen armaturen en masten geplaatst / vervangen:
VERVANGEN ARMATUREN/MASTEN 2011-2015
2011

2012

2013

2014

2015

Geplaatste/vervangen armaturen

196

363

128

74

40

Geplaatste/vervangen lichtmasten

208

379

59

85

65

404

742

187

159

105

TOTAAL

Kosten per mast-armatuur-combinatie
In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt hoeveel de gemiddelde kosten per mast-armatuurcombinatie bedragen in de huidige situatie en wat de verwachte kosten per mast-armatuur-combinatie
zijn bij LED-verlichting.
VERVANGEN ARMATUREN/MASTEN 2011-2015
KOSTEN KOSTEN LED2015 VERLICHTING
Elektriciteit
Netbeheerder
Onderhoud
TOTAAL

€ 13

€7

€6

€6

€ 11

€5

€ 30

€ 18

Hieruit valt op te maken dat de kosten per mast met circa € 12,- zullen afnemen wanneer alle
conventionele verlichting vervangen is door LED-verlichting. Hierbij wordt opgemerkt dat de kosten voor
LED-verlichting zijn gebaseerd op de huidige inzichten en ervaringen. Op dit moment is nog niet geheel
duidelijk hoeveel onderhoud LED-armaturen in de toekomst behoeven. Geschat wordt dat zowel het
energieverbruik als het onderhoud fors afneemt.

22

Bijlage 2: Begroting 2017 tot en met 2040
Gehanteerde financiële uitgangspunten:

Vanaf 2017 moeten alle investeringen (vervangingen) geactiveerd worden.

De investeringen worden in 20 jaar afgeschreven, waarbij het geldende omslagrentepercentage
3,0% bedraagt.

De verplichting tot activeren, levert in de eerste jaren financiële ruimte op.

De financiële ruimte kan worden ingezet voor de vorming van een egalisatiereserve.

In de periode 2017-2021 worden 900 lichtmasten verwijderd.

De kosten voor het vervangen van een armatuur worden geraamd op € 350 per armatuur.

De kosten voor het vervangen van een lichtmast worden geraamd op € 900 per lichtmast.

Alle scenario’s gaan ervan uit dat uiteindelijk alle lichtmasten voorzien van LED-armaturen.

Het budget voor beheer, onderhoud en reparaties bedraagt € 110.000 in de uitgangsituatie.

Het budget voor beheer, onderhoud en reparaties kan in 20 jaar tijd halveren a.g.v. sanering 900
lichtmasten en jaarlijkse vervanging door LED.
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Scenario 1: Vervanging in 10 jaar, zonder met egalisatiereserve
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Scenario 2: Vervanging in 10 jaar, zonder egalisatiereserve
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Scenario 3: Vervanging in 20 jaar, met egalisatiereserve
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Scenario 4: vervanging in 20 jaar, zonder egalisatiereserve
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Scenario 5: sanering lichtmasten, vervanging SOX- en TL lampen in vijf jaar, vervanging anderen in 20 jaar,
zonder egalisatiereserve
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