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Voorwoord

Openbare verlichting staat volop in de belangstelling. Veiligheid op straat, leefbaarheid,
verkeersveiligheid alsmede beheersing van kwaliteit en kosten vragen om een helder beleid.
Daarnaast doen zich belangrijke technologische veranderingen voor in de markt van de openbare
verlichting. De gemeenten krijgen meer keus in de toe te passen verlichting, maar ook meer
verantwoordelijkheid. Het toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen leiden tot
voordelen op het gebied van milieu, energieverbruik, lichthinder en lichtvervuiling.
De beleidsplannen openbare verlichting van de voormalige gemeente Eijsden periode 2007 t/m 2011
en Margraten periode 2009 t/m 2011 zijn respectievelijk vastgesteld in 2006 en 2009. Beide plannen
omvatte de kwalitatieve eisen die gesteld moeten worden aan de openbare verlichting, vooral in
relatie tot de sociale veiligheid en verkeersveiligheid. Uit deze beleidsplannen vloeiden vervangingsen verbeteringsplannen voort voor opwaardering van de openbare verlichting.
Het fuseren van de gemeente Eijsden en Margraten alsmede de technologische ontwikkelingen op
het gebied van openbare verlichting hebben ertoe geleid de huidige beleidsplannen te herzien.
Tevens is dit een goed moment om terug te blikken en de “oude” beleidsplannen te evalueren. Voor u
ligt thans de versie van het Beleidsplan OVL 2013 t/m 2017 voor de gemeente Eijsden-Margraten.
Het beleidsplan is opgesteld door Ziut in opdracht van het college van B&W van de gemeente
Eijsden-Margraten.
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1

Samenvatting

In 2006 is het Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Eijsden voor de periode 2007 t/m 2011
vastgesteld en in 2008 is het Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Margraten voor de periode
2009 t/m 2013 vastgesteld door de desbetreffende gemeenteraad. In januari 2011 heeft er een fusie
plaatsgevonden tussen de gemeenten Eijsden en Margraten en is de tijd rijp om een nieuw
beleidsplan op te stellen voor de periode 2013 t/m 2017. Daarnaast is dit tevens het moment terug te
kijken naar de afgelopen periode en te evalueren waar wij als gemeente staan op het gebied van de
openbare verlichting. Verder wordt in dit uitvoeringsplan de duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen
led, verlichting op maat, de huidige situatie, het nieuwe beleid, maatregelen en de financiën
behandeld.
Huidige situatie
Op dit moment staan er in onze gemeente circa 5.288 masten en 5.420 armaturen. De volgende
opsomming toont de belangrijkste constateringen aangaande de huidige openbare verlichting
installatie:
 Van de 5.288 masten zijn 94 stuks (1,8%) geplaatst voor 1973. In de komende beleidsperiode
1
2013 t/m 2017 zullen nog 268 masten (5%) hun technische levensduur (40 jaar) bereiken.
 Ongeveer 359 armaturen (6,7%) hebben hun technische levensduur (20 jaar) al bereikt. In de
komende beleidsperiode 2013 t/m 2017 zullen nog 787 armaturen (14,5%) hun technische
levensduur bereiken.
 De openbare verlichting is onbemeterd uitgevoerd.
 Geen eigen / apart openbare verlichtingsnet. Verlichting is aangesloten op laagspanningsnet.
 In de voormalige gemeente Eijsden is de nachtverlichting omgezet naar een avondrooster.
Hierbij is het schakelschema gelijk aan dat van de voormalige gemeente Margraten conform
het raadsbesluit van maart 2011.
 De raad heeft bij de begrotingsvergadering in november 2011 besloten € 30.000,- te
bezuinigen op de post planmatige vervanging openbare verlichting. Onlangs is besloten om
voor de beleidsperiode 2013 t/m 2017 nog eens € 10.000,- jaarlijks te bezuinigen.
 Voor het verlichten binnen de bebouwde kom werden in beide voormalige gemeenten in
principe het voor de wegcategorie geldende minimum van de praktijkrichtlijn de NPR 13201-1
gehanteerd, tenzij de plaatselijke omstandigheden (vekeers- of sociale veiligheid) een ander
niveau vereisen.
 Voor het verlichten buiten de bebouwde kom en met name in het buitengebied werd in de
voormalige gemeente Margraten in principe uitgegaan van afwezigheid van openbare
verlichting. De zichtbaarheid/overzichtelijkheid van complexe of gevaarlijke verkeerssituaties
moet wel gewaarborgd worden. Verstoring van fauna wordt vermeden.
 Aandacht hebben voor alternatieven die hetzelfde doel effectiever of efficiënter bereiken, of
bijvoorbeeld minder negatieve neveneffecten tot gevolg hebben, in overweging te nemen.
Hierbij is van belang dat zowel draagvlak van en communicatie naar bewoners plaatsvind.

1

In de vorige beleidsplannen van de voormalige gemeente Margraten en Eijsden bedroeg de afschrijvingstermijn van masten
35 jaar. Gezien de huidige conditie van de lichtmasten in de gemeente is het oprekken naar 40 jaar goed mogelijk.

Pagina 6 van 68

Nieuw beleid
Gebaseerd op de beleidsaspecten die van invloed zijn op de openbare verlichting, de
kwaliteitsambitie, de gemaakte beleidskeuzes en de beleidsdoelstellingen van het huidige
beleidsplan, zijn voor de periode 2013 t/m 2017 de volgende beleidspunten bepaald;
A. De openbare verlichting draagt bij aan een verkeersveilige en een leefbare openbare ruimte ook
voor flora en fauna.
B. De masten en armaturen zijn kwalitatief voldoende.
C. Het terugdringen van het totale energieverbruik van de openbare verlichting.
D. Het gebruik van duurzame energie en duurzame materialen.
E. De openbare verlichting wordt goed beheerd en op een duurzame en maatschappelijk
verantwoorde wijze onderhouden.
F. Voor het buitengebied gaat de gemeente Eijsden-Margraten in principe uit van afwezigheid van
openbare verlichting.

Maatregelen
Om bovenstaande beleidsdoelstellingen te realiseren zullen de richtlijnen openbare verlichting, de
inventarisatie van het huidige arsenaal ten aanzien van kwaliteit, energieverbruik, en het volgen van
de technologische ontwikkelingen waardoor lichthinder kan worden gereduceerd, zijn vertaald tot de
volgende drie belangrijkste maatregelen. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de keuzen als
gevolg van de laatste technologische ontwikkelingen die in de maatregelen genoemd worden, met
name het toepassen van LED verlichting en dimmen van de openbare verlichting.
1. Vervangen armaturen
Alle armaturen welke ouder zijn dan 20 jaar worden binnen deze beleidsperiode vervangen voor
duurzame LED verlichting in combinatie met mogelijkheid tot dimmen. (zie bijlage 9)
2. Vervangen van masten
Gezien het juridische eigendom welk bij de onderhoudende partij is ondergebracht worden alle
masten aan een jaarlijkse inspectie onderworpen. Indien blijkt dat de masten door hun conditionele
toestand enig gevaar kunnen oplopen worden zij bij de gemeente ter vervanging aangeboden. Om te
voldoen aan het gestelde kwaliteitsniveau werden in de vorige beleidsplannen van de voormalige
gemeente Eijsden en Margraten de afschrijvingstermijn van masten op 35 jaar gesteld. Door de juiste
conservering door middel van schilderen en galvanische bescherming is deze afschrijvingstermijn
naar 40 jaar op te rekken. Dit levert de komende beleidsperiode 2013 t/m 2017 een verschuiving in
kosten op van € 131.000,- ( per jaar € 26.200).
In het kader van de benodigde bezuinigingen is ook gekeken om de afschrijvingstermijn verder te
verlengen naar 45 jaar. (zie par. 6.1.1)
Het verlengen van de afschrijvingstermijn van 40 jaar naar 45 jaar zal een kostenverschuiving geven
van € 134.000,- (per jaar € 26.800,-).
Het verlengen van de afschrijvingstermijn van 35 jaar naar 45 jaar zal dus een kostenverschuiving
geven van € 265.000,- (per jaar € 53.000,-).
Men moet hier echter rekening houden met de juridische verantwoordelijkheid t.a.v. eventuele
schadeclaims veroorzaakt door omvallende lichtmasten. Verder dient de wegbeheerder (lees: de
gemeente) sinds de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek rekening te houden met een
gewijzigde aansprakelijkheid. Eerder dan voorheen kan schade op de wegbeheerder worden
verhaald. Dat brengt een grotere verantwoordelijkheid voor de gemeente met zich mee.
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3. Aanpassen aan ROVL-2011
Verlichting aanpassen aan de nieuwe Richtlijn Openbare Verlichting 2011.
De ROVL-2011 is een richtlijn openbare verlichting die verschillende aspecten om te komen tot de
keuze om daadwerkelijk te gaan verlichten beschrijft. Dit onderdeel van de richtlijn mag niet als
prestatienorm worden beschouwd, maar als beleidskeuze. Als uit deze afweging de keuze “verlichten”
wordt gemaakt, dan wordt vervolgens een systematiek beschreven om te komen tot een
verlichtingsinstallatie die voldoet aan de lichttechnische kwaliteitscriteria. Zie bijlage 3 voor een
uitgebreide beschrijving van de richtlijnen.
Verder dient de wegbeheerder (lees: de gemeente) sinds de invoering van het nieuwe Burgerlijk
Wetboek rekening te houden met een gewijzigde aansprakelijkheid. Eerder dan voorheen kan schade
op de wegbeheerder worden verhaald. Dat brengt een grotere verantwoordelijkheid voor de
gemeente met zich mee.
Alleen al om die reden is het gewenst dat de openbare verlichting is afgestemd op de landelijke en
Europese normen en aanbevelingen. De gemeente zal op hoofdlijnen de gehanteerde aanbevelingen
ROVL 2011 (richtlijn ROVL uitgegeven door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSvV)
en het Nederlands Normalisatie instituut (NEN)), volgen wat de verkeers- en sociale veiligheid betreft
in het erftoegangsgbied. Het verlichten van het buitengebied zal niet conform deze aanbevelingen
plaatsvinden daar de gemeente hier haar eigen invulling geeft aan het typische limburgse karakter
van haar buitengebied. Uitgangspunt: afwezigheid van verlichting in het buitengebied.
Technologische Ontwikkelingen
LED
Gezien de laatste technologische ontwikkelingen en het belang om de CO 2 uitstoot en het
energieverbruik te verminderen zal de LED verlichting in de toekomst een grote rol gaan spelen. Het
toepassen van LED is noodzakelijk en nieuwe technologische ontwikkelingen zullen we blijven volgen
en indien rendabel ook toepassen. De lichttechnische prestaties zijn voldoende om aan
veiligheidsnormen van functionele verlichting te voldoen. De lichttechnische eigenschappen van LED
armaturen zijn minimaal gelijkwaardig aan die van de conventionele lichtbronnen. Daarnaast zijn de
meerkosten van de LED armaturen binnen de afschrijvingstermijn van de armaturen terug te
verdienen (zie bijlage 8).

Bij alle vervangings- en nieuwbouwprojecten zullen LED-armaturen worden toegepast ter
vervanging van de conventionele armaturen. Dit heeft tot gevolg dat energie en
onderhoudskosten met circa 7 % zullen dalen.

Dimmen
Tot voor kort was de avond / nacht schakeling het principe van dimmen bij de openbare verlichting.
Alle lampen blijven branden tot het tijdstip dat de avondverlichting werd gedoofd, waardoor het
lichtniveau met de helft werd gereduceerd. Hierdoor ontstaan dan donkere plekken die normaal
gesproken gezien de sociale veiligheid niet wenselijk zijn. Bij dimmen van verlichting blijft de
gelijkmatigheid van de verlichting gehandhaafd, en dus ook de sociale veiligheid, en wordt alleen de
lichtintensiteit minder. Inmiddels bestaan er met betrekking tot het dimmen van openbare verlichting
ook andere mogelijkheden waardoor meer maatwerk mogelijk wordt. Als ‘s avonds het gebruik van
de openbare ruimte verandert / afneemt, is het mogelijk dat er minder licht op straat nodig is. Dit kan
bereikt worden door middel van het bv. trapsgewijs dimmen van de installatie, waardoor de
uitgestraalde hoeveelheid licht afneemt. Vanwege verschillende functies van de openbare verlichting,

Pagina 8 van 68

worden eerst de beweegreden van het regelen van de hoeveelheid verlichting op straat toegelicht
voor verkeerswegen en verblijfsgebieden. (zie bijlage 9)

Het beleid ten aanzien van dimmen:
Binnen de bebouwde kom bij vervanging daar waar mogelijk dimbare armaturen toepassen.
Buiten de bebouwde kom alleen dimbare armaturen toepassen op plekken waar het uit
overwegingen t.a.v. de verkeersveiligheid nodig is om te verlichten. Het dimmen van
verlichtingsinstallaties is alleen rendabel bij toepassing van lampen vanaf 36 watt.

Energiebesparing
Voorgaande toepassingen, het vervangen van alle armaturen ouder dan 20 jaar door LED-armaturen
in combinatie met dimmen levert een energiebesparing op van 64.424 kWh. Ten opzichte van het
huidige verbruik kan dit een besparing opleveren van 7% op het totale energieverbruik (zie 5.1.3.).
Financiën
Uit de beleidsvoorstellen is gebleken dat er diverse investeringen beschikbaar dienen te worden
gesteld om het gestelde streefbeeld te bereiken. De hoogte van het jaarlijks benodigd budget kan
afgezet worden tegen de prioriteiten die hierin worden gesteld.
Investering

Kosten 2013-2017

Kosten per jaar

€

719.620,-

€ 143.924,-

2. Uitbreiding en verplaatsen lichtmasten conform ROVL-2011 €

106.000,-

€ 21.200,-

3. Aansluitbeleid Enexis*

€

36.200,-

€ 7.240,-

Totaal

€

861.820,-

€ 172.364,-

1. Vervangen masten en armaturen o.b.v. levensduur 40-20

Bij een gelijkmatige spreiding van de noodzakelijke investeringen over een periode van de komende 5
jaar, bedraagt de gemiddelde investering per jaar € 172.364, -.
Huidige Budget
In de begroting 2012 t/m 2017 zijn de volgende budgetten beschikbaar:
Energiekosten
€ 67.000,Planmatige vervanging 2012
€ 92.785,-*
Planmatige vervanging 2013 t/m 2017
€ 82.785,-**
Onderhoudskosten
€ 199.800,* In 2011 was het beschikbare budget voor “Planmatige vervanging” € 122.785,-. Er is voor de
bezuinigingen ten behoeve van de begroting 2012 € 30.000,- bezuinigd.
** In 2012 was het beschikbare budget voor “Planmatige vervanging” € 92.785,-. Er is voor de
bezuinigingen ten behoeve van de begroting 2013 ev. € 10.000,- bezuinigd.
In totaal is er voor de projectmatige vervanging 2012 t/m 2017 een budget beschikbaar van
€ 597.925,- (€ 184.000,- resterend budget 2011 en 2012 + 5* € 82.785,- begroting 2013 ev.)
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De kosten voor planmatige vervanging van masten en armaturen volgens het beleidsplan bedragen
voor de komende 5 jaar, uitgaande van een afschrijvingstermijn van 40 jaar incl. aanpassing conform
ROVL-2011, € 861.820,- (5*€ 172.364).

In de vorige beleidsplannen van de voormalige gemeente Eijsden en Margraten bedroeg de
afschrijvingstermijn van masten 35 jaar. Het oprekken van de afschrijvingstermijn van 35 jaar
naar 40 jaar levert de komende beleidsperiode 2013 t/m 2017 een besparing op van € 131.000,-.

*Aansluitbeleid Enexis (veiligheidsbesluit)
Volgens de nieuwe BEI-norm (BEI = Bedrijfsvoering Elektrische Installaties) zal er bij het plaatsen en
vervangen van lichtpunten meer gegraven moeten worden. Achterliggende reden: het lichtpunt wordt
voortaan op een andere manier op het voedingsnet aangesloten (veiligheid). Deze andere manier van
aansluiten werkt dus kostenverhogend.
Milieu
Samen met de verantwoordelijkheid en de aspecten van veiligheid is ook het milieu in dit beleidsplan
een aandachtspunt, zodat richting kan worden gegeven aan het tot stand komen van een moderne en
energiezuinige verlichting. Ook is er rekening mee gehouden dat de door de openbare verlichting
gecreëerde lichtvervuiling en CO2-emissie verder wordt teruggedrongen. (zie paragraaf 2.1.4.)
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2

2.1

Beleidsaspecten

Functies van de openbare verlichting

Openbare verlichting heeft tot hoofddoel het openbare leven bij duisternis (ca. 47% van het jaar) zo
goed mogelijk te laten functioneren. Het niveau van daglicht kan met openbare verlichting niet bereikt
worden. Dit laatste is ook niet het doel van de openbare verlichting. Goede openbare verlichting levert
bij duisternis een belangrijke bijdrage aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare
leefomgeving (ook wel omschreven als ruimtelijke kwaliteit).
functies van de openbare verlichting

sociale veiligheid

veilig gevoel bij
burger

leefbaarheid
esthetica

verkeersveiligheid




vlotte en veilige
afwikkeling verkeer
lage
risicoaansprakelijkheid

sfeer:

lichtkleur

vormgeving

kwaliteit van de openbare verlichting

De functies van de openbare verlichting bepalen mede de kwaliteitscriteria en verlichtingsniveaus van
de openbare verlichting.
De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking neemt toe. Dit heeft tot gevolg dat de groep
senioren die deel neemt aan het verkeer steeds groter wordt. Mobiliteit is ook voor deze groep
weggebruikers van groot belang voor hun kwaliteit van leven. Belangrijk is dan ook dat senioren in de
gelegenheid worden gesteld zolang mogelijk op een veilige wijze aan het verkeer deel te kunnen
nemen. De landelijk geaccepteerde lichttechnische eisen zijn gebaseerd op het verlichtingsniveau die
een gemiddeld persoon van ca. 40 jaar nodig heeft om voldoende te kunnen waarnemen. Bij een
lagere dan wel hogere leeftijd neemt dit benodigde niveau resp. af en (sterk) toe.
Het eerder herkennen van gezichten vergroot het gevoel van sociale veiligheid. Daarnaast is
aangetoond dat mensen zich veiliger voelen bij wit licht. Ook dimverlichting wordt, door haar
gelijkmatigheid, prettiger en veiliger ervaren dan een verlichting die brandt op een avond-nacht
schakeling (slechte gelijkmatigheid welke niet voldoet aan de eisen van de ROVL-2011). Bijlage 2
bevat een toelichting op de functies van de openbare verlichting.
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2.1.1 Sociale veiligheid
Sociale veiligheid en het gevoel veilig te zijn, hangt mede samen met de mate waarin een
weggebruiker zijn omgeving overzichtelijk vindt. Dit impliceert onder meer dat men passanten op een
voldoende grote afstand kan herkennen en obstakels zoals stoepranden, straatmeubilair,
verkeersdrempels, losliggende tegels of kuilen op tijd kan waarnemen.
De aanwezigheid van verlichting betekent echter niet dat een gebied ook daadwerkelijk veilig is.
Hiervoor is onder meer sociale controle (de aanwezigheid van anderen) noodzakelijk. Wanneer
sociale controle ontbreekt, kan de gemeente ervoor kiezen om gebruik van bepaalde gebieden te
ontmoedigen door hier bewust geen verlichting te plaatsen. In dat geval is het wel van belang dat er
een, sociaal gecontroleerd, alternatief voorhanden is (bijv. een route om i.p.v. door het park).
2.1.2 Verkeersveiligheid
Bij verkeersveiligheid is het van groot belang op welke wijze verschillende verkeersdeelnemers
(gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers) elkaar tegen kunnen komen, de weg kunnen
overzien en al dan niet een min of meer ‘vaste’ plaats op de weg hebben
(gescheiden wegdelen). Afhankelijk van de wegcategorie en de verkeerssituatie ter plaatse, kan het
wenselijk zijn om alternatieve markering of verlichting toe te passen teneinde de verkeersveiligheid te
bevorderen.
2.1.3 Comfort en Sfeer
Leefbaarheid of comfort van de openbare ruimte is in grote mate afhankelijk van de sfeer binnen deze
ruimte; in welke mate ervaren de meest kwetsbare verkeersdeelnemers deze ruimte als prettig. De
keuze van een bepaald type armatuur, de hoogte en type mast, de locatie van het lichtpunt, etc.
dragen gezamenlijk bij aan de sfeer die een gebied uitstraalt. Bij het beïnvloeden van de leefbaarheid
spelen daarom lichtsterkte, lichttype, lichtspreiding, duur van de belichting, lichtbereik en esthetica
een rol.
2.1.4 Milieu
Bij het installeren en onderhouden van installaties voor de openbare verlichting wordt o.a. rekening
gehouden met:







Het toepassen van milieuvriendelijk geproduceerde materialen.
De levensduur en recyclingmogelijkheden van de standaard verlichtingsmiddelen.
Hergebruik van vrijkomende materialen.
Afvoer van defecte gasontladingslampen naar een erkende verwerker.
Eisen duurzaam inkopen.
Doelstellingen Taskforce. (zie bijlage 10)

2.1.5 Openbaar groen
In een vroeg stadium dient sprake te zijn van afstemming tussen de openbare verlichting en het
openbaar groen. Vooral op die plaatsen waar bomen komen, dient sprake te zijn van een vroegtijdige
goede afstemming om te voorkomen dat lichtmasten te dicht bij de bomen komen te staan en
omgekeerd. Daar waar bomen staan zal bij de plaatsing van verlichting rekening gehouden worden
met de bomen. Met name kruin boom – armatuur en spreiding licht.
2.1.6 Communicatie
Goede communicatie over openbare verlichting kan van belang zijn. Dat geldt niet alleen voor
doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie en opdrachtnemers, maar in eerste plaats ook voor
de inwoners van de gemeente.
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Het gemeentebestuur wil er samen met andere betrokkenen voor zorgen dat de gemeente EijsdenMargraten een groene gemeente is waar inwoners en bezoekers graag recreëren, wonen, werken of
verblijven.
Een goede openbare verlichting kan hieraan bijdragen.
In dit beleidsplan is opgenomen dat de gemeente Eijsden-Margraten tot doel heeft om, tegen
acceptabele kosten, een energiezuinige en milieuvriendelijke openbare verlichtingsinstallatie
duurzaam in stand te houden voor de leefbaarheid, sociale veiligheid en de verkeersveiligheid
Voor de planjaren 2013 t/m 2017 wordt jaarlijks, in overleg, een uitvoeringsprogramma opgesteld.
Hierin worden op basis van de in deze beleidsnota genoemde uitgangspunten, de uit te voeren
werkzaamheden voor het betreffende jaar vastgelegd.
2.1.7 Randvoorwaarden beleidsplan
Binnen de gemeente zijn er ruimten waarvoor het toe te passen beleid ten aanzien van de openbare
verlichting om een nadere toelichting en onderbouwing vraagt. Onderstaand worden deze ruimten
genoemd en wordt een toelichting gegeven.
Doel
Het doel van dit beleidsplan is om een integraal afwegingskader te scheppen waarbinnen de
openbare verlichting binnen de gemeente Eijsden-Margraten kan worden uitgevoerd.
Vanwege het streven naar de reductie van CO2-uitstoot wordt de verlichting kritisch bekeken vanuit
het energieverbruik en de nuttige lichtopbrengst die hieruit voortkomt. Een lichtmast in het
buitengebied dient slechts een beperkt aantal mensen, maar brandt wel het grootste deel van de
nacht.
Visie
De gemeente wil de openbare ruimte bewust verlichten. Dit houdt in dat er rekening gehouden moet
worden met de relatie tussen de openbare ruimte en de verschillende beleidsterreinen die het
beïnvloedt. Openbare verlichting kent zowel positieve als negatieve effecten. Derhalve is het van
groot belang om bewust te verlichten.
Daarnaast is het ook zo dat rekening moet worden gehouden met het effect op de beleving van de
mensen vooral de sociale veiligheid. Dit dient echter afgewogen te worden tegen de objectieve
elementen, de negatieve neveneffecten en de kosten.
In deze visie wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de bebouwde kom en de gebieden
daarbuiten. De maatschappelijke dynamiek is binnen de bebouwde kom veel hoger dan buiten de
bebouwde kom en stelt dan ook andere eisen aan de openbare verlichting.
Verlichting Binnen de bebouwde kom
Voor het in de gemeente Eijsden-Margraten gewenste verlichtingsniveau wordt in principe het voor de
wegcategorie geldende minimum van de richtlijn openbare verlichting 2011 (ROVL-2011) gehanteerd,
tenzij de plaatselijke omstandigheden (verkeers- of sociale veiligheid) een ander niveau vereisen.
Verlichting Buiten de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom zijn andere overwegingen van toepassing op het al dan niet toepassen van
de openbare verlichting.
 De verlichting buiten de kom draagt nauwelijks bij aan de verbeterde leefbaarheid.
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De veiligheidsbeleving kan worden vergroot door aanwezigheid van verlichting.
Flora en fauna.
Recreatieve routes (Mergellandroute).

Het is niet realistisch om het hele buitengebied in het licht te zetten. Dit is onwenselijk en onhaalbaar
gezien de hoge kosten, het beperkte gebruik, de beperkte voordelen en de negatieve neveneffecten
(lichtvervuiling, verstoring fauna en energieverbruik). Dit wordt veelal ook door bewoners onderkend.
Orientatieverlichting wordt wel veelal gewaardeerd door bewoners.
Bij oriëntatie verlichting verbetert, ondanks dat het donker is, het zicht op de omgeving doordat er
geen verblinding is. Oriëntatieverlichting veroorzaakt ook weinig lichthinder.
Ambitie
Voor het buitengebied gaat de gemeente Eijsden-Margraten in principe uit van afwezigheid van
openbare verlichting. De zichtbaarheid / overzichtelijkheid van complexe of gevaarlijke
verkeerssituaties moet wel gewaarborgd worden. Verstoring van fauna wordt vermeden.
“Licht waar het moet, donker waar het kan”
Deze ambitie laat zien dat de gemeente bewust wil verlichten. Daarbij moeten we ook aandacht
hebben voor alternatieven die hetzelfde doel effectiever of efficiënter bereiken, of bijvoorbeeld minder
negatieve neveneffecten tot gevolg hebben.
Mogelijke alternatieven die hetzelfde doel bereiken zouden kunnen zijn:
 Dynamische verlichting. (d.m.v. sensor, of te wel op aanvraag inschakelbare verlichting).
De toepassing van dynamische verlichting vergt een hoge investering en is alleen uitvoerbaar
achter een bemeterd net, welk weer aparte afspraken voor het onderhouden van een
bemeterde installatie tot gevolg heeft.
 Lichtbaken (armatuur met een LED dat werkt op zonne-energie zoals onlangs als proef is
uitgevoerd langs de Scheuldersteeg).
Draagvlak
Om draagvlak te krijgen voor bovenstaande alternatieven worden experimenten uitgevoerd.
Het slagen van deze experimenten is mede afhankelijk van het tijdig en uitgebreid communiceren met
de bewoners over de aanpak en achtergronden van het experiment. Bijvoorbeeld door middel van het
gezamenlijk bekijken van proefopstellingen om burgers te informeren en alternatieven te laten
ervaren.
2.1.8 Overige beleidsaspecten
Bij de uitvoering van het beheer openbare verlichting zijn een aantal beleidsaspecten waarmee
rekening dient te worden gehouden.
2.1.9 Standaardisatie verlichtingsmiddelen
Bij de uitvoering van groot onderhoud wordt, ten behoeve van de eenheid en standaardisatie,
gestreefd naar dezelfde soort materialen. Door klachtenafhandelingen, schades, etc. worden masten
en armaturen incidenteel vervangen. Dit veroorzaakt in bepaalde gebieden dat afwijkende masten en
armaturen worden gebruikt. Bovendien ontstaat hierdoor verschil in de leeftijd van masten en
armaturen. Bij groot onderhoud wordt gestreefd naar eenheid, waardoor nog bruikbare afwijkende
masten en armaturen van een recentere datum worden vervangen. Deze nog bruikbare vrijgekomen
materialen zullen in andere gebieden weer worden ingezet. Ook bij nieuwe projecten wordt bekeken
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of elders vrijgekomen materialen weer ingezet kunnen worden. Standaardisatie is echter geen doel
op zich.
2.1.10 Technologische ontwikkelingen
Technische ontwikkelingen kunnen leiden tot voordelen op het gebied van milieu en energieverbruik.
Onderstaande ontwikkelingen zijn hier een voorbeeld van. Het betreft de volgende ontwikkelingen:




LED-verlichting (Light Emitting Diode)
Dimmen openbare verlichting.
PV-masten (Photo Voltaisch= zonnepanelen).

In bijlage 9 worden deze ontwikkelingen nader toegelicht.

Klassiek armatuur met indirecte LED-verlichting

Principe Photo Voltaische lichtmast

foto: Photo Voltaische lichtmast
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3. Lichthinder

3.1 Maatschappelijke ontwikkelingen
Nederland is een van de meest verlichte landen van Europa. Lichthinder is daarom een onderwerp
dat steeds actueler wordt. Daarom wordt hierbij even stil gestaan. Over lichtvervuiling en lichthinder is
nog relatief weinig bekend. Negatieve effecten zijn:







Lichtverspilling;
Ontregeling natuur;
Energieverspilling;
Mogelijk aantasting gezondheid;
Verstoring nachtelijk landschap;
Slechte zichtbaarheid sterrenhemel.

Lichtverspilling
Het licht van straatverlichting of van schijnwerpers die een gebouw verlichten komt ook wel eens
ergens terecht waar het niet nodig of gewenst is (light trespass). Bijvoorbeeld een slaapkamer. Of
deze verspilling van licht ook echt als hinder wordt ervaren verschild per persoon en per situatie.
Verder blijkt men reclameverlichting drie keer sneller hinderlijk te vinden dan openbare verlichting.
Ontregeling natuur
Uit steeds meer onderzoek blijkt dat verlichting vooral negatieve effecten op onze dierenwereld heeft.
Omdat meer dan 50% van de dieren 's nachts actief is heeft dit een grote impact. Sommige soorten
zijn erg gevoelig voor verlichting. Een mooi voorbeeld zijn de vele insecten die om een lamp heen
draaien. Desoriëntatie kan leiden tot uitputting. Een ander belangrijk effect is het ontregelen van de
biologische klok. Dit dagelijkse ritme wordt deels gestuurd door licht en donker in onze omgeving.
Onnatuurlijke verlichting kan het gedrag van de natuur verstoren. Vogels gaan bijvoorbeeld eerder
zingen. Ook kan verlichting de biologische kalender van dieren verstoren. Hierdoor gaan ze eerder of
later paren, nesten bouwen, trekken, etc. Dit beïnvloedt de overlevingskansen van de soort. Tot slot
worden veel dieren aangetrokken of juist afgestoten door licht. Dit zorgt o.a. voor versnippering van
leefgebieden.
Energieverspilling
Gemiddeld komt 50% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van een gemeente voor rekening van de
openbare verlichting. Op dit gebied kan er op verschillende plaatsen energie bespaard worden door
anders, maar vooral efficiënter te verlichten. Daarom ontwikkelen ook steeds meer gemeenten beleid
om structureel zuiniger met licht om te gaan.
Mogelijk aantasting gezondheid
Over de gevolgen van nachtelijk kunstlicht voor de mens is nog maar weinig bekend. De
gezondheidsraad concludeerde in het jaar 2002: "Hoewel er geen aanwijzingen zijn uit
epidemiologisch onderzoek zijn, valt niet uit te sluiten dat buitenverlichting, door verkorting van de
avond en de nacht, via stress en in combinatie met andere stressfactoren in de leefomgeving, op den
duur leidt tot aantasting van de gezondheid".
Verstoring nachtelijk landschap (sky glow)
Duisternis is een oerkwaliteit net als stilte en rust. De oranje gloed boven bijvoorbeeld een verlicht
industrieterrein of boven kassen kan tot in de verre omgeving verstorend werken in de beleving van
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het landschap. Het nachtelijke landschap zal nog verder nivelleren en versnipperen als nog meer nu
nog donkere gebieden verdwijnen.
Slechte zichtbaarheid sterrenhemel
Ook de aanblik van de sterrenhemel is voor veel mensen, en niet alleen amateur sterrenkundigen,
een waarde op zich. Door de verhoogde hemelhelderheid zijn er steeds minder sterren te zien.
3.1.1

Landelijke richtlijnen

Is het nu zeer actueel dat door toepassing van de richtlijn ROVL 2011 de openbare verlichting wordt
geoptimaliseerd, echter in de nabije toekomst zal het maatschappelijke probleem van lichthinder
steeds meer aandacht vragen. Het is dan ook zaak dat niet alleen vanuit landelijke en provinciale
overheden hier steeds meer aandacht aan wordt gegeven, maar ook vanuit de gemeentelijke
overheid. Als beheerder van de openbare verlichting heeft de gemeente Eijsden-Margraten een
maatschappelijke verantwoordelijkheid en een voorbeeldfunctie. Diverse maatschappelijke
groeperingen zorgen er steeds meer voor dat men bewuster wordt van het fenomeen lichthinder.
In maart 2011 is er door de NSvV een algemene richtlijn betreffende lichthinder voor het voorkomen
van lichthinder door Openbare Verlichting uitgebracht (deel 5).
In de ontwerpfase van een verlichtingsinstallatie dient deze richtlijn te worden toegepast om
lichthinder te voorkomen of zoveel mogelijk te vermijden. In bestaande situaties kan de richtlijn
worden gebruikt voor de bepaling van de lichtbelasting en ter bepaling van de maatregelen waarmee
de eventuele hinder kan worden opgeheven of verminderd tot een aanvaardbaar minimum. In deze
richtlijn staan concrete maximaal toegestane grenswaarden vermeld per omgevingsgebied.

Weergave lichthinder.

Richtlijnen lichthinder
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4

Huidig beleid, huidige situatie

De belangrijkste uitgangspunten uit het in 2008 vastgestelde beleidsplan Margraten voor de
periode 2009 tot en met 2013 zijn:







In stand houden huidige Openbare Verlichting op basis van de gehanteerde technische
levensduur van 35 jaar mast en 20 jaar armatuur.
In het kader van het energiebeleid vervangen van de resterende niet-energiezuinige armaturen
en/of armaturen met slechte lichttechnische eigenschappen.
Aanpassen van de openbare verlichting conform NPR 13201-1 richtlijn.
Het volgen van de technologische ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en
indien rendabel toepassen.
Bevorderen van een goede afstemming tussen openbare verlichting en openbaar groen.
Voor het buitengebied gaat de gemeente Margraten in principe uit van afwezigheid van openbare
verlichting. De zichtbaarheid/overzichtelijkheid van complexe of gevaarlijke verkeerssituaties
moet wel gewaarborgd worden. Verstoring van fauna wordt vermeden.

De belangrijkste uitgangspunten uit het in 2007 vastgestelde beleidsplan Eijsden voor de
periode 2007 tot en met 2011 zijn:





In stand houden huidige Openbare Verlichting op basis van de gehanteerde technische
levensduur van 35 jaar mast en 20 jaar armatuur.
In het kader van het energiebeleid vervangen van de resterende niet-energiezuinige armaturen
en/of armaturen met slechte lichttechnische eigenschappen.
Aanpassen van de openbare verlichting conform NPR 13201-1 richtlijn.
Voor het buitengebied gaat de gemeente Eijsden in principe uit van aanwezigheid van openbare
verlichting
4.1

Weergave huidig OVL areaal gemeente Eijsden-Margraten

In de gemeente Eijsden-Margraten staan per 1 januari 2012, 5.288 lichtmasten met 5.420 armaturen.
De aantallen voor de gemeente Eijsden-Margraten, telkens geclusterd per plaatsingsdatum, worden
weergegeven in onderstaande tabel. Voor verklaring tabel zie paragraaf 4.1.1.
Plaatsingsdatum

Masten

Armaturen

<=1972

94

48

1973-1977

268

38

1978-1982
1983-1987
1988-1992

262
257
386

20
58
195

1993-1997

740

787

1998-2002
2003-2007
2008-2012
Totaal

1405
1120
756
5.288

2091
1186
997
5.420

* Peildatum januari 2012
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Figuur: januari 2012, Leeftijd openbare verlichting afgezet tegen de aantallen

4.1.1

Huidige situatie gemeente Eijsden-Margraten

Gezien de opbouw van het bestaande OV-areaal is het interessant om te kijken naar de huidige
kwaliteit van het OVL-areaal van de gemeente Eijsden-Margraten. Deze is vastgesteld o.b.v.
bestandsonderzoek en ervaringen uit de praktijk. Hieruit is het volgende gebleken:
 Van de 5.288 masten zijn 94 stuks (1,8%) geplaatst voor 1973. In de komende beleidsperiode
2
2013 t/m 2017 zullen nog 268 masten (5%) hun technische levensduur (40 jaar) bereiken.
 Ongeveer 359 armaturen (6,6%) hebben hun technische levensduur (20 jaar) al bereikt. In de
komende beleidsperiode 2013 t/m 2017 zullen nog 787 armaturen (14,5%) hun technische
levensduur bereiken.
4.1.2 Energie
Het totale jaarverbruik van de openbare verlichting bedroeg in 2011 943.324 kWh.
De totale energiekosten voormalige gemeente Eijsden (leverancier Nuon) bedroegen in 2011
€ 65.677,-. De totale energiekosten voormalige gemeente Margraten (leverancier Essent) bedroegen
in 2011 € 60.600,-. Ondanks dat het aantal armaturen in beide voormalige gemeenten ongeveer gelijk
is, is het energieverbruik in Eijsden in 2011 hoger geweest. Dit verschil is ontstaan doordat de
voormalige gemeente Eijsden in het eerste deel van 2011 volledig op nachtbrandrooster gebrand
heeft. Tevens is door de verschillende energieleveranciers, en dus ook verschillende tarieven, een
verschil in kosten ontstaan. Momenteel is de gemeente Eijsden-Margraten bezig om de
energieverbuiken bij een leverancier onder te brengen.

2

In de vorige beleidsplannen van de voormalige gemeente Margraten en Eijsden bedroeg de afschrijvingstermijn van masten
35 jaar. Gezien de huidige conditie van de lichtmasten in de gemeente is het oprekken naar 40 jaar mogelijk.
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4.1.3 Onderhoud
De totale kosten voor beheer en onderhoud bedroegen in 2010 € 98.725,- excl. B.T.W. De
onderhoudskosten zullen door met name toepassing van LED-toepassingen afnemen. Het Beheer en
Onderhoud wordt nader toegelicht in hoofdstuk 7 en bijlage 13.
4.1.4

Huidige Nieuwwaarde lichtmasten en Armaturen gemeente Eijsden-Margraten

De totale nieuwwaarde van de lichtmasten en armaturen bedraagt circa € 3,8 miljoen. Het bedrag van
3,8 miljoen komt voort uit de som van huidige nieuwwaarde armaturen (€ 1.894.730,-) opgeteld bij
huidige nieuwwaarde van de masten (€ 1.904.000,-) (Zie ook bijlage 1). Voor een beschrijving van de
genoemde lichtbronnen, zie bijlage 5.
Bestand Armaturen
Lampsoort

Aantal

PL

4.198

€

1.364.350

SON

687

€

309.150

SOX

247

€

111.150

CPO

83

€

37.350

TLD

38

€

12.350

CD

110

€

35.750

LED

39

€

18.330

SL

18

€

6.300

5.420

€

1.894.730




Huidige nieuwwaarde

Hoge lichtopbrengst, geen kleurherkenning,
Hoge lichtopbrengst, energiezuinig, kleurherkenning

Tabel: Armatuur bestand, aantallen armaturen en de huidige nieuwwaarde

Grafiek: Armatuur bestand, aantallen armaturen en de huidige nieuwwaarde
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5

Evaluatie openbare verlichting periode t/m 2012

Op basis van de geformuleerde uitgangspunten in de voorgaande Beleidsplannen Openbare
Verlichting is na vaststelling hiervan begonnen met de aanpassing van de openbare verlichting. Door
een juiste keuze van de vervangende verlichting is de lichtkwaliteit op het gewenste niveau gebracht.
De vervangende armaturen worden voorzien van energiezuinige lichtbronnen.

5.1
Verlichtingsmiddelen
Om inzicht te verkrijgen in de financiële inspanningen die de komende jaren nodig zijn, zal de actuele
situatie moeten worden vastgesteld, gerelateerd aan de uitgangspunten, om het geschetste
streefbeeld in het huidige uitvoeringsplan te bereiken. De actuele situatie is gebaseerd op het ovbestand, peildatum januari 2012.
Tabel: Vergelijking OV bestand 2006 en 2012 voor Masten en Armaturen:
Jaar

Masten

Armaturen

2006

2504

2.551

2012

2.612

2.680

Toename

108

129



Peildatum januari 2012 voormalige gemeente Eijsden

Tabel: Vergelijking OV bestand 2007 en 2012 voor Masten en Armaturen:
Jaar

Masten

Armaturen

2007

2.510

2.527

2012

2.676

2.740

Toename

166

213



Peildatum januari 2012 voormalige gemeente Margraten

5.1.1 Armaturen
Ongeveer 359 armaturen (6,6%) hebben hun technische levensduur (20 jaar) al bereikt. In de
komende beleidsperiode 2013 t/m 2017 zullen nog 787 armaturen (14,5%) hun technische
levensduur bereiken.
5.1.2 Brandroosters
Thans, per 1 januari 2012, staat mede door het aanpassen van het brandrooster in de voormalige
gemeente Eijsden conform raadsbesluit 22 maart 2011 ongeveer 50% van de verlichting op het
nachtrooster geschakeld. De overige 50% is geschakeld op een avondbrandrooster (schakelschema
W801). De verhouding tussen de nacht- en avondbranders zal iets groter zijn dan 50% hetgeen komt
door verkeersonveilige situaties, kruisingen e.d.
Concreet betekend dit dat circa 50% van de verlichting van maandag t/m donderdag om 24.00 uur
dooft en in het weekend van vrijdag tot en met zondag ligt dit tijdstip om 01.15 uur. In de
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wintermaanden zal de gedoofde verlichting om 06.30 uur weer worden “In” geschakeld. Door deze
omschakeling wordt 74.000 KWh energie bespaart wat een kostendaling van € 6.300,- met zich mee
brengt. Door de omschakeling is wel het aantal klachten vanuit Eijsden toegenomen. In de periode
1 oktober 2011 tot en met 12 mei 2012 zijn in totaal 375 klachten met betrekking tot de openbare
verlichting ontvangen. Hiervan hebben 39 klachten (10,5%) direct betrekking op het aanpassen van
het brandrooster.
5.1.3 Gerealiseerde energiebesparing
Een van de beleidsuitgangspunten was om door inzet van energiezuinige armaturen en lichtbronnen,
met elektronische voorschakelapparatuur, energie te besparen. Hierdoor is, gebaseerd op het areaal
aan verlichting per 1 januari 2005, een kostenbesparing behaald t.o.v. de reguliere exploitatiekosten
en bovendien wordt het milieu minder belast.
In de afgelopen beleidsperiode zijn alle, niet energiezuinige HPLN-lampen vervangen door
energiezuinige PLL-lampen. Hiermee is een energiebesparing gerealiseerd van ca. 40% per
armatuur.
Totaal
Jaarverbruik
kWh 2011

Aantal
inwoners

Gebruik per
inwoner
kWh

Besparing
Exploitatie
(€)

Exploitatie
kWh

943.324 kwh

24.945

37,82 kWh

€ 13.544,-

64.424kWh

Het verbruik per inwoner, na ombouw van alle inefficiënte en verouderde armaturen, daalt hierdoor
naar 35,23 kWh per jaar, wat een energie reductie inhoudt van circa 7 %.
In onderstaande tabel is op basis van hoeveelheden verbruikte energie aangegeven hoeveel de
besparing in 2011 is geweest ten opzichte van 2006. Zie onderstaande tabel.
2006

2011

Toename /
Afname

Aantal armaturen

5.078

5.420

+342

Verbruik in kWh

1.194.688

943.324

-251.364

Gemiddelde verbruik per armatuur in kWh

235

174

-61

In de vorige beleidsperiode is er een globale kostenbesparing gerealiseerd van € 12.568,- uitgaande
van een gemiddeld energietarief van 5 eurocent.
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6

Nieuw Beleid 2013 t/m 2017

Dit hoofdstuk beschrijft de beleidskeuzes van de gemeente Eijsden-Margraten voor de periode 2013
t/m 2017. Vervolgens worden de belangrijkste maatregelen beschreven, die invulling geven aan het
beleid.
6.1

Nieuw Beleid uitvoeringsplan 2013 t/m 2017

De gemeente Eijsden-Margraten wil haar openbare ruimte bewust verlichten. Daarom hanteert de
gemeente Eijsden-Margraten de volgende beleidsuitgangspunten:

A.
B.
C.
D.
E.

De openbare verlichting draagt bij aan een verkeersveilige en een leefbare openbare ruimte.
De masten en armaturen zijn kwalitatief voldoende.
Het totale energieverbruik van de openbare verlichting wordt teruggebracht.
Het gebruik van duurzame energie en duurzame materialen.
De openbare verlichting wordt goed beheerd en op een duurzame en maatschappelijk
verantwoorde wijze onderhouden.
F. Voor het buitengebied gaat de gemeente Eijsden-Margraten in principe uit van afwezigheid van
openbare verlichting.

In de navolgende paragrafen zullen de beleidsuitgangspunten A t/m F verder worden
toegelicht.
Beleidsuitgangspunt A: Verlichtingskwaliteit
De openbare verlichting draagt bij aan een verkeersveilige en een leefbare openbare ruimte.
De openbare verlichting draagt bij aan een veilige en leefbare openbare ruimte als de
verlichtingskwaliteit voldoende is. Onder de ‘verlichtingskwaliteit’ wordt verstaan het niveau en de
gelijkmatigheid van de verlichting, de kleur van de lampen en de toegepaste materialen. De
Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft richtlijnen (ROVL-2011) opgesteld met
betrekking tot de verlichtingskwaliteit.
De nieuwe richtlijn heeft inmiddels een status verworven die vergelijkbaar is met EN-normen. De nu
voorliggende EN-normen, worden op termijn wel bindend verklaard. Dat wil zeggen dat de
verlichtingsinstallatie in overeenstemming met deze normen ontworpen en onderhouden moet
worden.
Om aan deze verlichtingskwaliteit te voldoen zal in principe de minimum klasse van de richtlijn ROVL2011 gehanteerd worden.
Voor het verlichten binnen de bebouwde kom werden in beide voormalige gemeenten in principe het
voor de wegcategorie geldende minimum van de praktijkrichtlijn de NPR 13201-1 (voorloper van de
huidige ROVL-2011) gehanteerd, tenzij de plaatselijke omstandigheden (vekeers- of sociale
veiligheid) een ander niveau vereisen.
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Voor het verlichten buiten de bebouwde kom en met name in het buitengebied werd in de voormalige
gemeente Margraten in principe uitgegaan van afwezigheid van openbare verlichting. De
zichtbaarheid / overzichtelijkheid van complexe of gevaarlijke verkeerssituaties moet wel
gewaarborgd worden. Verstoring van flora en fauna wordt vermeden.
Een uitwerking van de ROVL-2011 wordt in bijlage 3 uitvoerig omschreven.
Beleidsuitgangspunt B: Installatiekwaliteit
De masten en armaturen zijn kwalitatief voldoende.
De gemeente vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de openbare verlichtingsinstallatie op orde is.
Materialen die verouderd zijn dienen tijdig vervangen te worden om mogelijke onveilige situaties te
voorkomen. De materialen dienen te voldoen aan de Europese norm CENELEC en daarmee is
gewaarborgd dat de in te zetten materialen duurzaam zijn in productie en gebruik en recyclebaar zijn
geproduceerd.
Om te voldoen aan het beleidsuitgangspunt B waarbij de masten en armaturen kwalitatief voldoende
zijn dienen deze dus tijdig vervangen te worden de hiervoor te stellen maximale afschrijvingstermijn
voor masten is momenteel 40 jaar.
Om bezuinigheidsredenen wordt bekeken of de afschrijvingstermijn 45 jaar kan worden.
Het verlengen van de afschrijvingstermijn van 40 jaar naar 45 jaar zal een kostenverschuiving geven
van € 134.000,- (per jaar € 26.800,-).
Het verlengen van de afschrijvingstermijn van 35 jaar naar 45 jaar zal dus een kostenverschuiving
geven van € 265.000,- (per jaar € 53.000,-).
Het is mede gezien de juridische verantwoording die volgens de overeenkomst is ondergebracht bij
de onderhoudspartij, niet raadzaam om uit bezuinigheidsredenen de afschrijving op te trekken naar
45 jaar. Dit heeft niet alleen financiële gevolgen door het hernieuwd oplopen van een achterstand
maar ook zijn de gevolgen van eventuele schadeclaims op dit moment niet te overzien. Op grond van
de in 1992 verschenen versie van het Burgerlijk Wetboek is de gemeente verantwoordelijk voor het
goed functioneren van de openbare verlichting. Deze maakt namelijk deel uit van de uitrusting van de
weg. De wegbeheerder is in beginsel aansprakelijk voor door derden geleden schade als de uitrusting
van de weg niet voldoet aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden gesteld mogen
worden bij voorkoming van gevaar voor personen of zaken. De wegbeheerder kan in een dergelijk
geval wegens nalatigheid worden aangesproken op een onrechtmatige daad (artikel 6:174 BW). De
aansprakelijkheidsbepaling heeft alleen betrekking op de verkeersveiligheidfunctie.
Het oprekken van de afschrijvingstermijn heeft mede ook gevolgen voor de eerder aangegeven
aantallen en percentages die in deze beleidsnota zijn aangegeven.
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De aantallen zoals in onderstaande tabel zijn weergegeven geven buiten de nieuw ontstane
achterstallige aantallen masten en armaturen ook de tijdens deze periode te vervangen aantallen
weer.
Overzicht vervanging lichtmasten diverse afschrijvingstermijnen:

Plaatsingsdatum
<=1972
1973-1977
1978-1982
1983-1987
1988-1992

Masten
30 jaar
94
268
262
257
386

masten
35 jaar
94
268
262
257
386

masten
40 jaar
94
268
262
257
386

masten
45 jaar
94
268
262
257
386

Armaturen
20 jaar
48
38
20
58
195

1993-1997

740

740

740

740

787

1998-2002
2003-2007
2008-2012
Totaal

1405
1120
756
5.288

1405
1120
756
5.288

1405
1120
756
5.288

1405
1120
756
5.288

2091
1186
997
5.420

* Peildatum januari 2012

achterstallige vervanging
vervangen binnen periode beleidsplan 2013 t/m 2017

* vervangen authentieke armaturen kern Eijsden --> totaal 69 stuks verdeelt over
3 fasen

Wel is te overwegen om grotere investeringen zoals het vervangen van de
authentieke armaturen in de kern van Eijsden (totaal 69 stuks) te verdelen over
drie planjaren.
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Beleidsuitgangspunt C: Energiebesparing
-

Het vervangen van alle armaturen ouder dan 20 jaar door LED-armaturen in combinatie met
dimmen levert een energiebesparing op van 64.424 kWh. Ten opzichte van het huidige
verbruik kan dit een besparing opleveren van 7% op het totale energieverbruik.

-

Het wijzigen van het brandrooster: Huidig W8O1 welke energiebesparing en besparing in de
exploitatiekosten leveren het schakelen van de verlichting volgens brandrooster W7O1 of A7.
Brandroosterwijziging

huidig
brand rooster

nieuw
rooster
voor de
gehele
gemeente

ochtend verl.
aan

W7O1
W6O1

06.30

W8O1

verl.
uit

verl.
uit

verl.
uit

06.30

-

24.00

01.15

-

06.30

-

23.00

01.15

€ 642,-

22.00

01.15

€ 1.293,-

(uur)

besparing per
jaar op
variabele kosten
ma t/m zo ma t/m do vr t/m zo
t.o.v. huidig
brand rooster
(uur)
(uur)
(uur)
(€)

☼

verlichting wordt astronomisch ingeschakeld (alle verlichting aan)

06.30

verlichting wordt in de wintermaanden op dit tijdstip weer ingeschakeld (ochtend verlichting)

- Het inmiddels gewijzigd regime ten aanzien van de lampcontrole die i.p.v. overdag, met extra
inschakeling van de OV, nu in de avonduren plaats vindt levert een energiebesparing op

Beleidsuitgangspunt D: Duurzaamheid
Het gebruik van duurzame energie en duurzame materialen.
Het gebruik van duurzame energie en duurzame materialen is een belangrijk beleidsuitgangspunt
binnen de gemeente Eijsden-Margraten. Bij het installeren en onderhouden van installaties wordt o.a.
rekening gehouden met het duurzaam inkopen van:
Verlichtingsmiddelen
Voor verlichtingsmiddelen worden binnen CEN (Comité Européen de Normalisation) en
CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) Europese normen opgesteld
voor lichtmasten, respectievelijk armaturen. Deze normen kunnen een privaatrechtelijke status
hebben of een publiekrechtelijke status wanneer sprake is van gemandateerde normen
(gemandateerd door de EU).
Voor een aantal producten geldt dat deze aan één of meerdere Europese richtlijnen moeten
voldoen. Deze producten mogen alleen dan op de markt worden gebracht als ze voorzien zijn van
een CE-merkteken dat aangeeft dat aan de relevante Europese richtlijnen is voldaan. Het CEmerkteken kan onder andere verkregen worden als het product aan de betreffende
gemandateerde Europese normen voldoet.
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Lichtmasten
Voor lichtmasten zijn al een aantal Europese normen opgesteld (de EN-40 serie). Binnen de CEN
is men momenteel bezig deze te herzien. Naast de Europese normen zijn door het NNI
(Nederlands Normalisatie-instituut) ook een aantal Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR's) over
lichtmasten gepubliceerd.
Armaturen
Voor armaturen worden momenteel EN's (Europese Normen) ontwikkeld op basis van de IECnormen. De meeste van deze normen zullen een publiekrechtelijke status krijgen. Op dit moment
bestaat er al een aantal publiekrechtelijke EN's op het gebied van armaturen. Zijn er geen normen
dan kan gebruik worden gemaakt van richtlijnen van professionele bedrijven zoals fabrikanten,
leveranciers en energiebedrijven.
Bij uitbreidingsplannen zal voor de functionele verlichting (verkeerswegen) en woongebieden
(verblijfsgebied) een keuze gemaakt worden uit het functionele standaard pakket. Om het
bijzondere karakter van de openbare ruimten (zoals pleinen, parkjes, winkelcentra enz.) te
accentueren is een vrije keuze mogelijk mits de verlichtingsmiddelen voldoen aan een programma
van eisen betreffende duurzaamheid en dichtheidsklasse.
Bij projectmatige vervanging ligt dit anders. Uit kostenoverwegingen wijzigen de locaties van de
masten niet of nauwelijks. Als de na 1972 geplaatste masten de juiste lichtpunthoogte hebben,
worden zij gehandhaafd. Hiermee liggen de mastafstanden en lichtpunthoogtes vast en wordt de
keuze van lamp en armatuur aanzienlijk beperkt. Alleen in uitzonderingsgevallen zoals b.v. bij de
aanleg van verkeersremmende maatregelen zullen masten verplaatst of veranderd worden.
Wanneer gelijktijdig een verandering van de straatindeling zou worden gemaakt of een complete
reconstructie zal plaatsvinden is het zinvol om een geheel nieuw verlichtingsontwerp te
overwegen.
Naar verwachting kunnen met deze aanpak grote delen van de bestaande verlichting redelijk
aangepast worden aan de nieuw te kiezen standaardinstallatie per wegcategorie. In een aantal
gevallen zal een afwijkende installatie nodig zijn.






Het toepassen van milieuvriendelijk geproduceerde materialen.(zie ook beleidsuitgangspunt B).
Het werken met duurzaam en energiezuinig materieel. (Nieuwe hoogwerker)
De levensduur en recyclingmogelijkheden van het standaard pakket verlichtingsmiddelen.(is
inkoopvoorwaarde)
Hergebruik van vrijkomende materialen.
Afvoer van defecte en oude gasontladingslampen naar een erkende verwerker.
.

Beleidsuitgangspunt E: Duurzaam beheer en onderhoud
De openbare verlichting wordt goed beheerd en op een duurzame en maatschappelijk
verantwoorde wijze onderhouden.
Het beheer en onderhoud binnen de gemeente Eijsden-Margraten dient op een duurzame en
maatschappelijk verantwoorde wijze uitgevoerd te worden.
De werkzaamheden en organisatie worden behandeld en beschreven in hoofdstuk 7 (Beheer).
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Beleidsuitgangspunt F:

Voor het buitengebied gaat de gemeente gemeente EijsdenMargraten in principe uit van afwezigheid van openbare
verlichting.

“Licht waar het moet, donker waar het kan”

Deze ambitie laat zien dat de gemeente bewust wil verlichten. Daarbij moeten we ook aandacht
hebben voor alternatieven die hetzelfde doel effectiever of efficiënter bereiken, of bijvoorbeeld minder
negatieve neveneffecten tot gevolg hebben.
Mogelijke alternatieven die hetzelfde doel bereiken zouden kunnen zijn:




Dynamische verlichting. (d.m.v. sensor, of te wel op aanvraag inschakelbare verlichting).
De toepassing van dynamische verlichting vergt een hoge investering en is alleen uitvoerbaar
achter een bemeterd net, welk weer aparte afspraken voor het onderhouden van een
bemeterde installatie tot gevolg heeft.
Lichtbaken (armatuur met een LED dat werkt op zonne-energie zoals onlangs als proef is
uitgevoerd langs de Scheuldersteeg)
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6.1.1

Maatregelen

B: Installatiekwaliteit

C: Energiebesparing

D: Duurzaamheid

1: Vervangen armaturen
Armaturen welke ouder zijn dan 20 jaar worden daar waar mogelijk en
onder het voorbehoud dat een vervanging ook een daadwerkelijke
meerwaarde geeft, binnen de beleidsperiode vervangen voor duurzame
Led verlichting in combinatie met dimmen
2: Vervangen van masten
Alle masten, dus ook welke ouder zijn dan 40 jaar, worden periodiek
(1 x per 5 jaar) geïnspecteerd. Alleen slechte masten worden vervangen.
3: Aanpassen aan ROVL-2011
Verlichting aanpassen aan de nieuwe richtlijn openbare verlichting 2011.
4: Het afbouwen van de bestaande openbare verlichtingsinstallaties
in de buitengebieden van de voormalige gemeente Eijsden

A: Verlichtingskwaliteit

De beleidsuitgangspunten zoals beschreven in de voorgaande paragraaf zijn vertaald tot de volgende
4 belangrijkste maatregelen. Achter iedere maatregel staat met een ‘x’ aangegeven aan welke
beleidsuitgangspunten de maatregelen invulling geven.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Tabel: Beleidsuitgangspunten vertaald naar de vier belangrijke maatregelen

Onderstaand is per paragraaf vervolgens de bovenstaande maatregelen e.e.a. verder uitgewerkt.
Vervangen van armaturen
Armaturen die 20 jaar of ouder zijn worden, daar waar mogelijk, vervangen door LED in combinatie
met dimmen. De bestaande nacht- en avondverlichting binnen de bebouwde kom wordt dus
geleidelijk vervangen door dimbare nachtverlichting. In het buitengebied blijven de huidige
avondbranders gehandhaafd om redenen dat hier de verlichting zal worden afgebouwd en hier dus
geen investeringen richting vervangen van armaturen en / of dimmen worden gedaan.
Dimmen in gebieden met verblijfsfunctie
De laatste jaren is, met name in de woonwijken (b.v. Poelveld), in toenemende mate, dimverlichting
toegepast. Dit houdt in dat alle lampen blijven branden en op het tijdstip dat de avond verlichting
wordt gedoofd, wordt het lichtniveau van alle lampen gereduceerd. Hierdoor worden donkere plekken
voorkomen, blijft de gelijkmatigheid gehandhaafd, maar wordt de lichtintensiteit minder. In
tegenstelling tot de gebieden met de traditionele avond- nachtschakeling, waarbij in de nachtelijke
uren sprake is van een ongelijkmatige verlichting doordat circa 50 % van de verlichting niet brandt,
ervaart de gebruiker dimverlichting, ook in de nachtelijke uren, als prettig en veilig.
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Figuur: Avond Nacht schakeling ’s nachts

Figuur: Dimmen ’s nachts 50%

Daar waar geen dimverlichting is toegepast, is de schakeling van avond en nachtbranders aangepast
aan de specifieke situatie van het te verlichten gebied. De verhouding tussen avond- en
nachtbranders mag nooit minder zijn dan 50%. Als dit wel gebeurt dan gaat de gelijkmatigheid van de
verlichting bij het toepassen van deze schakeling sterk achteruit en wordt zelfs onacceptabel doordat
er na het doven van de avond verlichting donkere plekken ontstaan.
Vervangen van masten
Afhankelijk van de staat waarin zij verkeren, zullen de masten op termijn vervangen worden. Door het
huidige beleid t.a.v. de niet verzinkte masten te continueren zullen na de genoemde
vervangingsperiode in de gemeente geen masten meer voorkomen van voor 1973.
Gezien het juridische eigendom welk bij de onderhoudende partij is ondergebracht worden alle
masten aan een jaarlijkse inspectie onderworpen. Indien blijkt dat de masten door hun conditionele
toestand enig gevaar kunnen oplopen worden zij bij de gemeente ter vervanging aangeboden. Om te
voldoen aan het gestelde kwaliteitsniveau werden in de vorige beleidsplannen van de voormalige
gemeente Eijsden en Margraten de afschrijvingstermijn van masten op 35 jaar gesteld. Door de juiste
conservering door middel van schilderen en galvanische bescherming is deze afschrijvingstermijn
naar 40 jaar op te rekken. Dit levert de komende beleidsperiode 2013 t/m 2017 een verschuiving in
kosten op van € 131.000,- ( per jaar € 26.200).
In het kader van de benodigde bezuinigingen is ook gekeken om de afschrijvingstermijn verder te
verlengen naar 45 jaar. (zie par. 6.1.1)
Het verlengen van de afschrijvingstermijn van 40 jaar naar 45 jaar zal een kostenverschuiving geven
van € 134.000,- (per jaar € 26.800,-).
Het verlengen van de afschrijvingstermijn van 35 jaar naar 45 jaar zal dus een kostenverschuiving
geven van € 265.000,- (per jaar € 53.000,-).
Men moet hier echter rekening houden met de juridische verantwoordelijkheid t.a.v. eventuele
schadeclaims veroorzaakt door omvallende lichtmasten. Verder dient de wegbeheerder (lees: de
gemeente) sinds de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek rekening te houden met een
gewijzigde aansprakelijkheid. Eerder dan voorheen kan schade op de wegbeheerder worden
verhaald. Dat brengt een grotere verantwoordelijkheid voor de gemeente met zich mee.
Aanpassen aan de ROVL-2011
Vóór april 2011 werden nieuwe verlichtingsinstallaties ontworpen volgens de Nederlandse
praktijkrichtlijn, de NPR 13201-1. Deze NPR 13201-1 is vervangen door de Nederlandse Richtlijn
OVL 2011. In deze nieuwe richtlijn worden verlichtingsklassen voor wegverlichting gedefinieerd in
relatie tot de visuele behoeften van de weggebruikers. Ze worden in verband gebracht met de
technische aspecten van weggebruik en verkeersgedrag in verschillende verkeerssituaties. Op basis
van de functies en kenmerken van de openbare ruimte worden de kwaliteitscriteria van de openbare
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verlichting en de verlichtingsniveaus bepaald. Deze hebben betrekking op de verlichtingssterkte en de
gelijkmatigheid van de verlichting, de verblindingshinder en de voor de sociale veiligheid
noodzakelijke gezichtsherkenning.
De ROVL-2011 is een richtlijn openbare verlichting die verschillende aspecten om te komen tot de
keuze om daadwerkelijk te gaan verlichten beschrijft. Dit onderdeel van de richtlijn mag niet als
prestatienorm worden beschouwd, maar als beleidskeuze. Als uit deze afweging de keuze “verlichten”
wordt gemaakt, dan wordt vervolgens een systematiek beschreven om te komen tot een
verlichtingsinstallatie die voldoet aan de gevonden lichttechnische kwaliteitscriteria. Zie bijlage 3 voor
een uitgebreide beschrijving van de richtlijnen.
Verder dient de wegbeheerder (lees: de gemeente) sinds de invoering van het nieuwe Burgerlijk
Wetboek rekening te houden met een gewijzigde aansprakelijkheid. Eerder dan voorheen kan schade
op de wegbeheerder worden verhaald. Dat brengt een grotere verantwoordelijkheid voor de
gemeente met zich mee.
Alleen al om die reden is het gewenst dat de openbare verlichting is afgestemd op de landelijke en
Europese normen en aanbevelingen. De gemeente zal op hoofdlijnen de gehanteerde aanbevelingen
ROVL 2011 (richtlijn ROVL uitgegeven door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSvV)
en het Nederlands Normalisatie instituut (NEN)), volgen wat de verkeers- en sociale veiligheid betreft
in het erftoegangsgbied, het verlichten van het buitengebied zal niet conform deze aanbevelingen
plaats vinden daar de gemeente hier haar eigen invulling geeft aan het typische Limburgse karakter
van haar buitengebied
Het afbouwen van de bestaande openbare verlichtingsinstallaties in de buitengebieden van de
voormalige gemeente Eijsden
In de voormalige gemeente Eijsden werd, in tegenstelling tot in Margraten, het buitengebied verlicht
naar behoefte. Dit heeft er in geresulteerd dat er nu diverse wegen in het buitengebied verlicht zijn. In
de nieuwe beleidsuitgangspunten wordt er spaarzaam omgegaan met het verlichten van het
buitengebied. In principe wordt het buitengebied in de gemeente Eijsden-Margraten niet verlicht.
Hiermee wordt tevens lichtvervuiling voorkomen.
De wegen in het buitengebied waar momenteel verlichting staat welke de gehele nacht brand zijn
o.a.: Rijksweg, Oosterweg, Eckelraderweg, Spoorstraat, Heiweg/Kommelsweg en de Steegstraat e.o
en Voerstraat/Muggenweg.
Om nu de verlichting in het buitengebied gelijk te trekken tussen de voormalige gemeente Eijsden en
de voormalige gemeente Margraten zijn er een aantal opties, te weten:
1. Het op korte termijn verwijderen van alle niet wenselijke verlichting in het buitengebied van de
voormalige gemeente Eijsden. De te verwijderen lichtmasten zouden dan op andere locaties
3
waar lichtmasten hun afschrijvingstermijn hebben bereikt kunnen worden uitgewisseld .
2. Het verwijderen van de niet wenselijke verlichting in het buitengebied van de voormalige
gemeente Eijsden zodra deze de afschrijvingstermijn bereikt hebben. Hier zal het vervangen
van armaturen na de afschrijvingstermijn van 20 jaar de doorlooptijd bepalen omdat geen
armaturen meer in het buitengebied voor vervanging in aanmerking komen. Aangezien de
meeste masten in het buitengebied de afgelopen 10 jaar zijn geplaatst zal bij deze optie het
nog meer dan 10 jaar duren voordat alle verlichting is verwijderd.

3

Uitwisselen van deze masten is vaak lastig daar het hier 6m en 8m masten betreft. Deze masten zijn niet / lastig
toepasbaar binnen de kom.
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3. Het selectief om 24:00uur uitschakelen van de verlichting in het buitengebied. Nu worden
deze lichtmasten na 24.00uur om en om uitgeschakeld. In verband met de verkeersveiligheid
dienen een aantal locaties verlicht te blijven.
Conclusie:
Alternatief 1:

Hier vindt kapitaalvernietiging plaats waardoor dit niet aan te bevelen is.

Alternatief 2:

Hier duurt het langer om alle lichtmasten te verwijderen, toch is dit gezien de
kapitaalvernietiging en de te verwachten klachten van burgers het beste alternatief.

Alternatief 3:

Om te besparen op de energiekosten en om het beleid van de voormalige gemeenten
gelijk te trekken is het wenselijk om de verlichting op bovengenoemde wegen na
24.00uur uit te schakelen, wel met dien verstande dat de verkeersveiligheid niet in het
gedrang komt.

In onderstaande tabel worden de kosten per optie weergegeven.
Optie
1
2
3

Omschrijving
Verwijderen van ca. 189 lichtmasten in
het buitengebied.
Verwijderen van de 189 lichtmasten als
afschrijvingstermijn armatuur is bereikt
Het selectief om 24:00uur uitschakelen
van de verlichting in het buitengebied

Investeringskosten
€ 40.635

Besparingen per jaar
€ 7.560,-

€ 40.635,- (gefaseerd)

Gefaseerd

€ 1.890,-

€ 635,

De kosten voor het verwijderen van lichtmasten in het buiten gebied zijn te baseren op;
- het demonteren van de aansluiting, het demonteren van onderdelen en het verwijderen en
afvoeren van de lichtmasten enz.
- De kosten voor het schakelen van het brandrooster nacht naar W8O1 van circa 50% van de
masten in het buitengebied.
De besparing op de exploitatiekosten energie en onderhoud na het verwijderen:
- De exploitatiekosten van de verwijderde lichtmasten
- Aangezien alle lichtmasten in het buitengebied op het avondbrandrooster W8O1 geschakeld
worden zullen deze om 24.00 uur doven.

Gezien het voorgaande is het advies om met het schakelen van de verlichting langs de
Rijksweg, Oosterweg, Eckelraderweg, Spoorstraat, Heiweg/Kommelsweg en de
Steegstraat e.o. en Voerstraat/Muggenweg in Eijsden in het brandrooster W8O1 zo
spoedig mogelijk te beginnen. Tevens zal de afbouw van de verlichting volgens de
doorlooptijd plaats vinden die grotendeels gebaseerd is op de vervanging van
armaturen in plaats van masten.
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7

Beheer en onderhoud

Om zoveel mogelijk gevrijwaard te worden voor aansprakelijkheidsstellingen op basis van gevolgen
van slechte openbare verlichting, moet de openbare verlichting in een goede staat gehouden worden
door het verrichten van onderhoud. Daartoe moet er niet alleen een plan tot vervanging van oude en
onbetrouwbare materialen bestaan, maar tevens moeten de bestaande componenten bij gebreken
incidenteel vervangen en storingen opgelost worden. De gemeente is economisch eigenaar van de
verlichtingsinstallaties.
Het onderhoud kan worden opgesplitst in drie delen.


Preventief onderhoud;
o
o
o
o

Het schilderen van de stalen lichtmasten.
Het groepsgewijs vervangen van lampen (groepsremplace). Armaturen worden
gelijktijdig met de vervanging van de lampen gereinigd.
Visuele inspectie
Het invetten van sluitingen van de deurtjes in de masten tijdens de groepsgewijze
lampvervangingen.



Correctief onderhoud;
o Het vervangen van defecte onderdelen van lichtmastcombinaties
o Het herstellen van storingen in het OVL-net.
o Het vervangen van materialen als gevolg van aanrijdingen en vernielingen.
o Het periodiek opnemen van de status van de lichtmastcombinaties tijdens lampvervangingsronden.



Vervangen.
Vervangingen zijn de meest verregaande vorm van onderhoud. Enerzijds is er in dit
geval sprake van vervanging van lichtmasten en armaturen vanwege “einde
levensduur”, anderzijds gaat het bij vervangingen om grootschalige omvormingen,
respectievelijk aanpassingen van de bestaande verlichtingsmiddelen en
verlichtingsniveaus om deze te laten voldoen aan het vastgestelde beleid in dit
beleidsplan.

Naast bovenstaande onderhoudswerkzaamheden worden tevens onderstaande
beheerwerkzaamheden uitgevoerd, t.w.:
 Beheer bestanden;
 Storingsmelding en afhandeling;
 Juridische afhandeling van aanrijdingschades.
In bijlage 13 worden bovenstaande zaken nader toegelicht.
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Mogelijke Bezuinigingsmaatregelen Beheer en Onderhoud
Het Beheer & Onderhoud van de openbare verlichting bestaat uit diverse onderdelen zoals
voorgaand beschreven. Gezien de bezuinigingsopgave kan ervoor gekozen worden te bezuinigen op
de visuele inspectie en het schilderen van de masten.
Hieronder wordt weergegeven wat de te verwachten besparingen zijn bij uitvoering.
Schilderen uitstellen
Binnen de gemeente Eijsden-Margraten worden structureel lichtmasten geschilderd. In het kader van
de bezuinigingen kan men ervoor kiezen om de structurele schilderwerkzaamheden de komende
beleidsperiode uit te stellen. Het niet schilderen van de lichtmasten zal de levensduur van de
lichtmasten niet beïnvloeden.

Er kan voor gekozen worden om de masten / armaturen niet meer te schilderen. De masten
worden nu eens per 9 jaar geverfd. De jaarlijkse kosten voor het schilderen van de openbare
verlichting bedragen € 21.500,-

Lampcontrole aanpassen.
Periodieke controle op het al dan niet branden van de lampen. De controle vindt in de wintermaanden
maandelijks en in de zomermaanden tweemaandelijks plaats. De lampen die niet branden worden
vervangen en ook worden kleine reparaties verricht die het niet branden van de lamp hebben
veroorzaakt. De controle vindt nu 9 keer per jaar plaats.
Er kan voor gekozen worden om de maandelijkse visuele inspectie / lampencontrole zelf uit te
voeren. De uitvoering van deze periodieke inspecties heeft tot doel het aantal klachten /
meldingen te beperken. De jaarlijkse kosten voor de visuele inspectie bedragen € 10.320,-
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8

Financiën

Uit de beleidsvoorstellen is gebleken dat er diverse investeringen beschikbaar dienen te worden
gesteld om het gestelde streefbeeld te bereiken. De hoogte van het jaarlijks benodigd budget kan
afgezet worden tegen de prioriteiten die hierin worden gesteld.
Investering

Kosten 2013-2017

Kosten per jaar

€

719.620,-

€ 143.924,-

2. Uitbreiding en verplaatsen lichtmasten conform ROVL-2011 €

106.000,-

€ 21.200,-

3. Aansluitbeleid Enexis*

€

36.200,-

€ 7.240,-

Totaal

€

861.820,-

€ 172.364,-

1. Vervangen masten en armaturen o.b.v. levensduur 40-20

Bij een gelijkmatige spreiding van de noodzakelijke investeringen over een periode van de komende 5
jaar, bedraagt de gemiddelde investering per jaar € 172.364, -.
Huidige Budget
In de begroting 2012 t/m 2017 zijn de volgende budgetten beschikbaar:
Energiekosten
€ 67.000,Planmatige vervanging 2012
€ 92.785,-*
Planmatige vervanging 2013 t/m 2017
€ 82.785,-**
Onderhoudskosten
€ 199.800,* In 2011 was het beschikbare budget voor “Planmatige vervanging” € 122.785,-. Er is voor de
bezuinigingen ten behoeve van de begroting 2012 € 30.000,- bezuinigd.
** In 2012 was het beschikbare budget voor “Planmatige vervanging” € 92.785,-. Er is voor de
bezuinigingen ten behoeve van de begroting 2013 ev. € 10.000,- bezuinigd.
In totaal is er voor de projectmatige vervanging 2012 t/m 2017 een budget beschikbaar van
€ 597.925,- (€ 184.000,- resterend budget 2011 en 2012 + 5* € 82.785,- begroting 2013 ev.)
De kosten voor planmatige vervanging van masten en armaturen volgens het beleidsplan bedragen
voor de komende 5 jaar, uitgaande van een afschrijvingstermijn van 40 jaar incl. aanpassing conform
ROVL-2011, € 861.820,- (5*€ 172.364).
In de vorige beleidsplannen van de voormalige gemeente Eijsden en Margraten bedroeg de
afschrijvingstermijn van masten 35 jaar. Het oprekken van de afschrijvingstermijn van 35 jaar
naar 40 jaar levert de komende beleidsperiode 2013 t/m 2017 een besparing op van € 131.000,-.

*Aansluitbeleid Enexis (veiligheidsbesluit)
Volgens de nieuwe BEI-norm (BEI = Bedrijfsvoering Elektrische Installaties) zal er bij het plaatsen en
vervangen van lichtpunten meer gegraven moeten worden. Achterliggende reden: het lichtpunt wordt
voortaan op een andere manier op het voedingsnet aangesloten (veiligheid). Deze andere manier van
aansluiten werkt dus kostenverhogend.
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Bijlage 1 Bestand openbare verlichting en nieuwwaarde

Alle bedragen zijn exclusief B.T.W. en prijspeil 2012.
Tabel: Armatuur bestand, aantallen armaturen en de huidige nieuwwaarde
Bestand Armaturen
Lampsoort

Aantal

PL

4198

€

1.364.350

SON

687

€

309.150

SOX

247

€

111.150

CPO

83

€

37.350

TLD

38

€

12.350

CD

110

€

35.750

LED

39

€

18.330

18

€

6.300

5.420

€

1.894.730

SL

Huidige nieuwwaarde



Hoge lichtopbrengst, geen kleurherkenning,



Hoge lichtopbrengst, energiezuinig, kleurherkenning

Tabel: Bestand masten, mast hoogte, aantal en huidige nieuwwaarde
Bestand Masten
Masthoogte

Aantal

0-4,75

2.692

€

Huidige nieuwwaarde
807.600

4,75-6,5

2.016

€

806.400

7-10

580

€

290.000

5.288

€

1.904.000

Peildatum januari 2012, aantallen armaturen exclusief abri, infobord, reclamebord, ANWB
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Bijlage 2 Functies van de openbare verlichting

Sociale veiligheid
Een sociaal veilige omgeving is een omgeving waarin men zich zonder direct gevoel voor dreiging of
gevaar voor confrontatie met geweld kan bewegen. Bij duisternis is eerder sprake van vandalisme,
openlijke bedreiging, geweld e.d. dan op klaarlichte dag (= objectieve onveiligheid).
Tevens is bij duisternis eerder een gevoel van dreiging en/of gevaar aanwezig dan bij daglicht (=
subjectieve onveiligheid). De openbare verlichting speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van
zowel de subjectieve als de objectieve sociale veiligheid.
Met het oog op de sociale veiligheid moet het verlichtingsniveau voldoende zijn en moet de verlichting
evenwichtig over de ruimte verdeeld zijn (het voorkomen van 'zwarte gaten' en donkere hoekjes).
Bovendien 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. De meest ideale verlichting uit het oogpunt
van de sociale veiligheid heeft:







Een polychromatische lichtbron (kleurherkenning);
Een breed stralend armatuur (herkenning op afstand);
Een relatief kleine brandpuntafstand;
Voldoende verlichtingssterkte;
Een goede lichtsterkteverdeling;
Een geringe verblinding.

Verkeersveiligheid
Onder verkeersveiligheid wordt een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer verstaan. Een goed
ontworpen openbare verlichtingsinstallatie zorgt voor een verkeersveiligere omgeving bij duisternis.
De weg moet zodanig verlicht worden dat de situatie in de rijrichting goed te overzien is. De
verkeersdeelnemers moeten het verloop van de weg en de aanwezigheid van zijwegen kunnen
waarnemen. Vooral bij ingewikkelde wegsituaties zoals kruispunten en rotondes is het van groot
belang om veel aandacht te besteden aan de geleiding van de weg. 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 bezwaar ondervangen, maar kan zelden worden
gebruikt in verband met verblinding van tegenliggers. Een evenwichtige spreiding van de verlichting is
ook voor de verkeersveiligheid gewenst. Grote verschillen in verlichtingsniveau ’s op het wegdek
(donkere plekken) worden door de weggebruiker als hinderlijk ervaren en kunnen het
waarnemingsvermogen negatief beïnvloeden. Een goede luminantie van het wegdek kan een
belangrijke bijdrage leveren aan de zichtbaarheid van het verloop van de weg; naast
verlichtingssterkte speelt hierbij ook de reflectie en doorlatingsfactor van de verharding een
belangrijke rol. Deze samenhang tussen verlichtingsinstallatie en verhardingsoppervlak mag niet uit
het oog verloren worden.
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de openbare verlichting aan de ene kant de
verkeersveiligheid vergroot, terwijl aan de andere kant de lichtmasten bij verkeersongevallen een
gevaar kunnen vormen voor de weggebruikers. Bij de materiaalkeuze van de armaturen en de
masten moet hiermee rekening worden gehouden.
De meest ideale verlichting vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid heeft:


Een goede verlichtingssterkteverdeling (spreiding) vooral bij de wegen met overwegend een
verkeersfunctie;
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Geen verblinding;
Een minimale verlichtingssterkte, afhankelijk van de wegcategorie en het verhardingsoppervlak.

Leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit
Een omgeving met een hoge ruimtelijke kwaliteit is een omgeving waarin de verschillende ruimtes
een herkenbare en prettige sfeer hebben die past bij de functie van de ruimtes. Het is een omgeving
waar men zich prettig voelt en waar men zich goed kan oriënteren. Openbare verlichting speelt een
belangrijke rol bij het versterken van de herkenbaarheid, de kwaliteit, de sfeer en het karakter van de
verschillende openbare ruimtes.
Het bewust kiezen voor verschillende soorten verlichting (qua kleur, lichtsterkte, armatuur, mast en
plaatsing) voor verschillende soorten openbare ruimte benadrukt het karakter van de betreffende
ruimtes en versterkt zo de 'leefbaarheid' van de stad: het vermogen om je in de stad te kunnen
oriënteren. Openbare verlichting kan dus een middel zijn waarmee de ruimtelijke en functionele
structuur van een stad ondersteund wordt. Voorts werkt het -selectief -aanstralen van monumentale
panden, bijzondere bomen en kunstwerken sfeer verhogend, evenals het toepassen van
karakteristieke verlichting op bijzondere plekken. De keuze c.q. vormgeving van het armatuurtype (en
eventueel de mast) als onderdeel van het straatmeubilair speelt ook uitdrukkelijk een rol bij de
bijdrage die de openbare verlichting kan leveren aan de leefbaarheid (zie: Raamplan Openbare
Ruimte).
In de praktijk blijkt dat voor plaatsen waar een lager verlichtingsniveau geldt, in de regel warm wit licht
als aangenamer ervaren wordt dan koel wit licht.
Een ander aandachtspunt met betrekking tot de leefbaarheid bij het ontwerp van de openbare
verlichting is voorts het voorkomen van instraling in woningen. Aandachtspunten m.b.t. het aspect
leefbaarheid:






Vormgeving van masten en armaturen;
Plaatsing van de lichtpunten;
Kleur van het licht;
Wisselwerking tussen de verlichting en de te verlichten ruimte;
De verhouding tot de verlichting van de omliggende ruimtes.
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Bijlage 3 Toelichting Nederlandse Richtlijn OVL 2011

De Richtlijn Openbare Verlichting 2011, is opgesteld door de Nederlandse Stichting voor
Verlichtingskunde (NSVV) en tot stand gekomen op verzoek van de Taskforce Verlichting,
ondersteund door Agentschap NL. De Richtlijn Openbare Verlichting 2011 is ter vervanging van de
NPR13201-1.
Beleidskeuze
Het maken van een keuze tot verlichten, dan wel niet verlichten, dan wel besluiten tot een alternatieve
maatregel is een beleidsafweging. De nieuwe richtlijn geeft handreikingen voor het maken van
dergelijke beleidskeuzes. Dit onderdeel is nieuw ten opzichte van de voorganger van deze richtlijn, de
NPR13201-1, die standaard uitgaat van het verlichten van een situatie.
In veel situaties kan, om verschillende redenen, gekozen worden voor alternatieve verlichtingsvormen
of zelfs niet verlichten. Om de keuze hiervoor te bepalen is gebleken dat er behoefte is aan praktisch
hanteerbare handvaten. De algemene trend is dat er steeds meer “licht op maat” wordt gemaakt en
dat verlichten steeds complexer wordt. Elke situatie is verschillend en omstandigheden kunnen
gedurende de tijd wijzigen.
Energiebesparing
In de richtlijn is uitdrukkelijk rekening gehouden met het gebruik van moderne zuinige
verlichtingsmiddelen en de mogelijkheid tot het regelen van verlichting.
In deze aanbevelingen worden de wegen naar soort verdeeld. In de Nederlandse Richtlijn OVL 2011
worden verlichtingsklassen voor wegverlichting gedefinieerd in relatie tot de visuele behoeften van de
weggebruikers. Ze worden in verband gebracht met de technische aspecten van weggebruik en
verkeersgedrag in verschillende verkeerssituaties. Op basis van de functies en kenmerken van de
openbare ruimte worden de kwaliteitscriteria van de openbare verlichting en de verlichtingsniveaus
bepaald. Deze hebben betrekking op de verlichtingssterkte en de gelijkmatigheid van de verlichting,
de verblindingshinder en de voor de sociale veiligheid noodzakelijke gezichtsherkenning. Op basis
van een aantal factoren wordt dit bepaald. Deze factoren zijn:








Snelheid.
Verkeersintensiteit.
Verkeerssamenstelling.
Middenberm.
Geparkeerde voertuigen.
Omgevingsluminantie.
Zichtbaarheid omgeving.

Het niveau is op basis van deze factoren niet objectief voor alle ruimten vast te stellen, maar moet
afhankelijk van de ruimtelijke omstandigheden worden geïnterpreteerd. Het gebruik van de openbare
ruimte bepaalt welke criteria van toepassing zijn.
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De volgende verlichtingsklassen worden volgens de richtlijn onderscheiden.





M-klassen: voor bestuurders van motorvoertuigen en van toepassing op verkeerswegen en op
wegen in woonwijken geschikt voor middelhoge snelheden.
C-klassen: voor bestuurders van motorvoertuigen en van toepassing op conflicterende
verkeerssituaties, vooral waar snel- en langzaam verkeer dezelfde wegruimte moeten delen.
Voorbeelden zijn winkelstraten, gecompliceerde kruispunten, verkeersrotondes en filegevoelige
plaatsen.
P-klassen: voor voetgangers en fietsers en tevens van toepassing op voet- en fietspaden,
vluchtstroken en andere weggedeelten, afzonderlijk gelegen of aansluitend aan de rijstrook van
een verkeersweg, straten in woonwijken, voetgangersstraten, parkeerterreinen, schoolpleinen,
enz.

De criteria per verlichtingsklasse weerspiegelen het type verkeersdeelnemer en het wegtype. Zo is de
M-classificatie gebaseerd op de wegdekluminantie (cd/m²), terwijl de C- en P-classificaties de
verlichtingssterkte (lumen/m²) op het wegoppervlak als uitgangspunt hebben.
De M-klassen vertegenwoordigen in de volgorde M6 t/m M1 in opgaande lijn steeds hogere
“kwaliteitsniveaus”, ten aanzien van de wegdekluminantie. De andere klassen zijn op vergelijkbare
manier gestructureerd, waarbij iedere volgende stap op de vorige aansluit.
Bij de M-klassen gaat het vooral om:
de visuele geleiding van het verkeer (aangeven van het verloop van de weg);
het zichtbaar maken van de wegindeling.
Bij de C-klassen gaat het om:
het zichtbaar maken van de wegindeling;
het zichtbaar maken van de weggebruikers;
het inleiden van veranderingen in de weg (o.a. overgang wegvak naar kruising).
Bij de P-klassen gaat het om:
het zichtbaar maken van de directe omgeving;
het zichtbaar maken van de verhardingen, trottoirbanden, oneffenheden en op straat
liggende zaken en het leesbaar maken van straatnamen e.d.;
het mogelijk maken dat mensen elkaar op redelijke afstand herkennen;
het mogelijk maken dat er voldoende kleurherkenning is;
het voorkomen van donkere plekken.
Uitgangspunt voor het kiezen van de juiste verlichtingsklasse hetgeen te herleiden is uit een
determineertabel is beginnen met het kiezen van het juiste wegtype in een klassetabel. De keuze van
wegtype geeft meteen de functie van de oogtaak van de weggebruikers aan en hieruit volgt dan of de
kwaliteitscriteria gevonden worden in de verlichtingsklasse M, C of P.
Klassetabel
Wegtype
Stroomweg en Gebiedsontsluitingsweg
Fiets- en/of voetpaden
Erftoegangswegen

Determineertabel
M/C
P
P
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Bijlage 4 Vervanging beleidsperiode 2013 t/m 2017

Uitgangspunt Bestaand beleidsplan
Vervangen masten en armaturen o.b.v. technische levensduur 35-20
In onderstaande tabellen zijn de volgende codes gebruikt:
M+A = mast en armatuur vervangen
A
= vervangen van armatuur op basis van 20
M
= vervanging van mast op basis van 35 jaar
Plaatsingsjaar

<=1972

Huidig Aantal

M

A

1992
A

94

48

1973-1977

268

38

1978-1982

262

20

1983-1987

257

58

1988-1992

386

195

1993-1997

740

787

1998-2002

1405

2091

2003-2007

1120

1186

2008-2012
Totaal




Jaar van Actie

756

997

5.288

5.420

1997

2002

Uit te voeren
actie

2007

2012

2017

M
A

Investering

M
A

M
A
A
A

M+A

€

69.560

M+A

€

151.860

A

€

140.400

A

€

27.260

A

€

91.650

A

€

369.890

€

850.620

Peildatum januari 2012
Prijs M(ast) = € 500,- en Prijs A(rmatuur) LED = € 470,-

Tijdens een uitvoeringsperiode van 5 jaar zullen er weer lichtmasten en armaturen zijn die hun
technische levensduur bereiken en zouden om een hernieuwde achterstand te verkomen, in deze
periode mee vervangen moeten worden.
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de investering per 2017 gedurende de vervangingsperiode van 5
jaar op basis van een levensduur van 35 jaar voor de mast en 20 jaar voor het armatuur,
€ 850.620, - excl. B.T.W. bedraagt.
Jaarlijkse kosten periode 2013 t/m 2017
In onderstaande tabel is gerekend op basis van het aangegeven kwaliteitsniveau wat jaarlijks zou
moeten worden geïnvesteerd om de lichtmasten en armaturen te vervangen die hun technische
levensduur hebben bereikt.
Investering
Investering vervanging 1 op 1
Investering per jaar

t/m 2012

2013 t/m 2017

Totaal

€ 349.730,-

€ 500.890,-

€ 850.620,-

€ 170.124,-
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Uitgangspunt Nieuw beleidsplan
Vervangen masten en armaturen o.b.v. technische levensduur 40-20
In onderstaande tabellen zijn de volgende codes gebruikt:
M+A = mast en armatuur vervangen
A
= vervangen van armatuur op basis van 20
M
= vervanging van mast op basis van 40 jaar
Plaatsingsjaar

<=1972

Huidig Aantal

M

A

1992

94

48

A

1973-1977

268

38

1978-1982

262

20

1983-1987

257

58

1988-1992

386

195

1993-1997

740

787

1998-2002

1405

2091

2003-2007

1120

1186

2008-2012
Totaal




Uit te voeren
actie

756

997

5.288

5.420

1997

2002

2007

2012

Investering

2017

M
A

M

M+A

€

69.560

M+A

€

151.860

A

€

9.400

A

€

27.260

A

€

91.650

A

€

369.890

€

719.620

A
A
A
A

Peildatum januari 2012
Prijs M(ast) = € 500,- en Prijs A(rmatuur) LED = € 470,-

Tijdens een uitvoeringsperiode van 5 jaar zullen er weer lichtmasten en armaturen zijn die hun
technische levensduur bereiken en zouden om een hernieuwde achterstand te verkomen, in deze
periode mee vervangen moeten worden.
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de investering per 2017 gedurende de vervangingsperiode van 5
jaar op basis van een levensduur van 40 jaar voor de mast en 20 jaar voor het armatuur,
€ 719.620, - excl. B.T.W. bedraagt.
Jaarlijkse kosten periode 2013 - 2017
In onderstaande tabel is gerekend op basis van het aangegeven kwaliteitsniveau wat jaarlijks zou
moeten worden geïnvesteerd om de lichtmasten en armaturen te vervangen die hun technische
levensduur hebben bereikt.
Investering

t/m 2012

2013 t/m 2017

Totaal

Investering vervanging 1 op 1

€ 215.730,-

€ 503.890,-

€ 719.620,-

Investering per jaar

€ 143.924,-
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Investeringen na 2017
Ook na 2017 dienen er structurele vervangingsinvesteringen plaats te vinden. Aangezien dit van
invloed is op de hoogte van het benodigde budget wordt dit hieronder inzichtelijk gemaakt.
In onderstaande tabellen zijn de volgende codes gebruikt:
M+A = mast en armatuur vervangen
A
= vervangen van armatuur op basis van 20 jaar
M
= vervanging van mast op basis van 40 jaar
Plaatsingsjaar

Huidig Aantal

Jaar van Actie

2017

Uit te
voeren actie

Investering

M

A

2012

2022

<=1972

94

48

M+A

M+A

€

69.560

1973-1977

268

38

A

M+A

€

151.860

1978-1982

262

20

A

M+A

€

140.400
27.260

M
M

1983-1987

257

58

A

A

€

1988-1992

386

195

A

A

€

91.650

A

€

369.890

A

€

982.770

€

1.833.390

1993-1997

740

787

1998-2002

1405

2091

2003-2007

1120

1186

2008-2012
Totaal




756

997

5.288

7.103

A
A

Peildatum januari 2012
Prijs M(ast) = € 500,- en Prijs A(rmatuur) LED = € 470,-

Geclusterd in perioden van 5 jaar zijn de bedragen hieronder weergegeven.
Investering

t/m 2012

20132017

20182022

Investering vervanging (M en/of A)

€ 215.730,-

€ 503.890

€ 1.113.770,-

€ 143.924,-

Investering per jaar

€ 222.754,-

Kosten aanpassen ROVL-2011
In onderstaande tabel is berekend wat jaarlijks moet worden geïnvesteerd om aan de kwaliteitscriteria
ROVL-2011 te voldoen. Uitgaande van 5.288 masten dient er een uitbreiding gedaan te worden van
2% om te voldoen aan de ROVL-2011. Dit betekent een bijplaatsing van 106 masten inclusief
armaturen.
Tabel: Investering om te voldoen aan ROVL-2011
Investering

Aantal

Gemiddeld tarief (€)

Uitbreiding

106

€ 1.000,-

Investering per jaar


2013 t/m 2017
€

106.000

€

21.200

Bedragen exclusief het leveren en aanbrengen van kabels op die locaties waar geen netwerk aanwezig is.
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Bijlage 5 Specificatie lichtbronnen

Lichtbronsoort
Lagedruk
natriumlichtbron

Type
SOX(-E)

Kenmerken
-

zeer hoge lichtopbrengst
(Gem.: ± 160 Lm/W)
lichtkleur: oranje / geel
kleurherkenning slecht
(Ra = 0)
energieonzuinig

Toepassing
-

stroomwegen
ontsluitingswegen categorie A en B
(buiten bebouwde kom)

-

ontsluitingswegen categorie B binnen
de bebouwde kom en
wijkontsluitingswegen
winkel- en uitgaanscentra (sfeer)
parkeerterreinen

SOX(-E)
Hogedruk
natriumlichtbron

SON(-T)

-

hoge lichtopbrengst (Gem.: ±
100 Lm/W)
lichtkleur: geel
kleurherkenning redelijk
(Ra = 26-40)

SON
Hogedruk
Kwikdamplichtbron

HPLN

-

SON(-T)
-

relatief lage lichtopbrengst
(Gem.: ± 50 Lm/W)
lichtkleur: blauwachtig / wit
kleurherkenning redelijk
(Ra =36-55)

HPLN
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wordt vanwege relatief lage
lichtopbrengst per Watt en hoge
milieukosten niet meer
toegepast in nieuwe installaties

Fluorescentie
lichtbron

TL / PL

-

Metaal
Halogeenlichtbron
(keramische brander)

hoge lichtopbrengst
(Gem.: ± 75 Lm/W)
lange levensduur (alleen PLlichtbron)
lichtkleur: wit / warm wit
kleurherkenning goed
(Ra > 80)

-

buurtontsluitingswegen
woonstraten en woonerven
fietspaden
parkeerterreinen in woongebied

PL-L

PL-S

PL-E

PL-T

PL-C

TL-S

TL-D

TL-M (ANWB)

CDO /
CDM

-

hoge lichtopbrengst (Gem.: ±
75 Lm/W)
lange levensduur
lichtkleur: wit
kleurherkenning goed
(Ra > 80)

-

buurtontsluitingswegen
woonstraten en woonerven (in
mindere mate)
parkeerterreinen in woongebied

CDM-TD

CDO

CDM-TT

CDM-T
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Cosmopolis Metaal
Halogeenlichtbron
(keramische brander)

CPO

hoge lichtopbrengst (Gem.: ±
100 Lm/W)
lichtkleur: wit
kleurherkenning goed (Ra >
80)
10% grotere afstanden
tussen de LM mogelijk.

-

buurtontsluitingswegen
woonstraten en woonerven (in
mindere mate)
parkeerterreinen in woongebied

-

CPO

LED

FORTIMO/
RETROLED

-

hoge lichtopbrengst (Gem.: ±
100 Lm/W)
lichtkleur: wit
kleurherkenning zeer goed
(Ra > 80)
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-

buurtontsluitingswegen
woonstraten en woonerven
fietspaden
parkeerterreinen in woongebied

Bijlage 6 Electriciteitswet

Historie Openbare verlichting voor 1998
Voor 1998 werd de openbare verlichting volledig geregisseerd door de lokale energiebedrijven of
gemeentelijke energiebedrijven. De energiebedrijven zorgden voor het beheer en onderhoud van de
openbare verlichting. Hiervoor zetten de energiebedrijven veelal lokale aannemers in die de
onderhoud- en nieuwbouw werkzaamheden aan de openbare verlichting uitvoerden. Veelal werd er
ook gebruik gemaakt van eigen personeel voor de onderhoudswerkzaamheden. Immers het hele
kabel- en leidingen netwerk was in handen van één lokale partij – de lokale Energiebedrijven.
Nieuwe Elektriciteitswet 1998
De Nederlandse E-Wet is een gevolg van de Europese wetgeving uit 1996.
In 1998 is als gevolg hiervan in Nederland de Electriciteitswet in werking getreden.
Doel van de E-Wet is een onbelemmerde werking van vraag en aanbod van elektriciteit, met als doel
keuzevrijheid voor de consument en zo laag mogelijke prijzen voor de consumenten. Met de E-Wet
1998 heeft ook de Openbare Verlichting te maken. Documenten waarin over de Openbare Verlichting
wordt gesproken zijn de volgende:
 Tarievencode;
 Meetcode;
 Besluiten Nederlandse Mededingingsautoriteit;
 Toetsingskader Aansluittarieven;
 Aanvulling Toetsingskader Aansluittarieven;
 Tariefbladen Netbeheerders voor transportkosten en Systeemdiensten.
Het voert te ver om al deze documenten te bespreken. De belangrijkste, de Meetcode zullen we hier
4
bespreken vanwege de impact die deze heeft op het beheer van het OVL areaal door de exploitant.
Voorts zijn er vijf partijen betrokken bij de energielevering:
 Regionaal Netbeheerder (RNB);
 Leverancier (LEV);
 Programmaverantwoordelijke (PV);
 Meetverantwoordelijke (MV);
 De aangeslotene (AG).
Wij zullen ons hier beperken tot de Netbeheerder (RNB), (LEV) leverancier, Meetverantwoordelijke
(MV) en aangeslotene (AG).
Bovendien zullen we stilstaan bij de gereguleerde en niet gereguleerde tarieven, het Aansluitregister,
de EAN-codes en de gebruikte virtuele EAN-codes voor onbemeterde OVL en uiteindelijke de
facturatie.

4

OVL = Openbare Verlichting
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Regionaal Netbeheerder (RNB)
De RNB is de verantwoordelijke partij voor het onderhouden en beheren van de kabel- en
leidingnetten in uw gemeente. In uw gemeente is dat Enexis BV, gevestigd te Rosmalen.
De kabels waar de OVL in uw gemeente op is aangesloten zijn eigendom van en worden beheerd
door Enexis BV. De keuze van de RNB is niet vrij.
Resumerend, u bent niet vrij om te kiezen wie uw RNB is!
Leverancier (LEV)
Sinds juli 2004 is de markt voor kleinverbruikers vrijgegeven. Dit impliceert dat u sinds juli 2004 NIET
MEER GEBONDEN bent aan het lokale energiebedrijf, voor Margraten is dat momenteel nog Essent
en voor Eijsden Nuon.
Meetverantwoordelijke (MV)
Dit is een bedrijf dat in opdracht van de aangeslotene de verbruiksmeeting verricht en de meetdata
ter hand stelt aan de RNB. Een afzonderlijke MV wordt veelal aangewezen door de aangeslotene bij
zwaardere E - aansluitingen. Voor de kleinverbruikers wordt de verbruiksmeeting verzorgd door de
MV van de RNB. Voor de OVL van de Gemeente Eijsden-Margraten is dit niet van toepassing.
Waarom dit niet van toepassing is volgt hierna.
Aangeslotene (AG)
De AG is de eigenaar van de installatie. In het geval van de OVL is dit de Gemeente EijsdenMargraten. Iedere unieke aansluiting heeft een eigen unieke aansluitcode. De zo genaamde EANcode.
EAN
Alvorens toe te lichten wat een EAN is, allereerst de definitie van één aansluiting te definiëren voor de
OVL.
De aansluiting is in de wet gedefinieerd als één of meer verbindingen tussen een net en een
onroerende zaak zoals bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Bij
toepassing van deze definitie op lichtmasten blijkt dat lichtmasten geen onroerende zaken zijn in de
zin van de WOZ.
Uit de Elektriciteitswet (art. 1 lid 2) blijkt echter dat het wel de duidelijk kenbare bedoeling van de
wetgever is geweest om openbare verlichting als één afnemer te beschouwen.
De EAN-code wordt verstrekt door de RNB. De RNB is verplicht een zogenaamd Aansluitregister
(AR) bij te houden van alle in zijn netdeel bestaand aansluitingen. In de Energiewet is vastgelegd
waaraan het AR van de RNB moet voldoen.
Administratief gezien worden alle OVL-aansluitingen binnen één gemeente gezien als één grote
aansluiting. Bij een switch van LEV is hierdoor de werkwijze veel eenvoudiger en voor alle partijen
minder intensief, dus ook minder kans op fouten!
Onbemeterd areaal
In de Gemeente Eijsden-Margraten is sprake van een onbemeterd OVL net. De RNB (Enexis) en
haar rechtsvoorgangers hebben in het verleden voor een technische infrastructuur gekozen waarbij
de OVL aangesloten is op de hulpaders van het laagspanningsnet.
De aders waarop de OVL is aangesloten is NIET bemeterd.
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Het hebben / exploiteren van een onbemeterd OVL net is toegestaan door de Wetgever. Wel gelden
voor het exploiteren van een onbemeterd OVL areaal een aantal specifieke regels. Deze regels zijn
opgenomen in de Meetcode bijlage 15.
De exploitant van een onbemeterd OVL areaal (lees; gemeente, Rijkswaterstaat of Provincie) dient
een administratie bij te houden van de lichtmasten in zijn areaal.
In deze bijlage is vastgelegd wat de exploitant van zijn OVL areaal moet bijhouden;
 Het aantal aansluitingen / lichtmasten;
 Soort lichtbronnen incl. vermogen van de VSA;
 Soort schakeling (Avond / Nacht) per lichtbron;
 Planning wanneer de OVL schakelt t.b.v. onderhoud overdag;
 Momenten waarop de lichtbron eventueel dimt en naar welk niveau (vermogen incl. VSA in kW)
 Tevens dient de exploitant per kwartaal één detailoverzicht aan de netbeheerder te verstrekken,
zodat de RNB een controle op juistheid, volledigheid en tijdigheid kan uitvoeren.
Wordt door de exploitant niet aan de bovenstaande eisen conform de Meetcode voldaan, dan kan de
RNB voor rekening en risico van de exploitant een accountantscontrole laten uitvoeren, teneinde de
juiste gegevens te ontvangen, en zolang de juiste gegevens niet worden verstrekt, een eigen
schatting gebruiken voor de berekening van het OVL verbruik.
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Bijlage 7 Installatieverantwoordelijkheid

Voor het gedeelte van het OVL-Net vanaf de zekering in de lichtmast tot aan de lamp is de Europese
veiligheidsnorm NEN-EN 50110 van kracht. Hierin zijn de basisveiligheidsvoorschriften weergegeven
zoals die voor heel Europa gelden. Het uitoefenen van de Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI)
geldt ook voor de elektrische installaties voor openbare verlichting, zowel ondergronds als
bovengronds, stadsilluminatie, openbare tijdsaanduiding en parkeersystemen. De NEN-EN 50110 is
van toepassing op alle bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan, met of nabij elektrische
installaties. Deze installaties hebben een spanningsniveau van extra lage spanning ~ 12 Volt tot en
met hoge spanning ~240 Volt. De eigenaar is verplicht om voorstaande te regelen.

Arbo
Deze verplichting is opgenomen in het Arbobesluit en regelt het veilig laten werken aan elektrische
installaties. De NEN 3140, is van toepassing op alle werkzaamheden aan, met of nabij elektrische
laagspanningsinstallaties.
BEI
De Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) regelt uitsluitend het veilig werken in elektrische
installaties die moeten voldoen aan de uitvoeringseisen NEN 3140 en NEN-EN 50110 en geven aan
dat de eigenaar van elektrische installaties door middel van deze regelgeving het veilig werken in
deze installaties mogelijk moet maken.
Installatieverantwoordelijke
Volgens de NEN 3140 moet elke elektrische installatie onder verantwoordelijkheid van één persoon
worden geplaatst, de zogenaamde installatieverantwoordelijke.
Indien deze niet benoemd wordt, dan is voor de Wet de directeur of eigenaar van de installatie de
installatieverantwoordelijke, de Burgemeester.
De installatieverantwoordelijke moet de installatie naar goed vakmanschap, eer en geweten
onderhouden en daar ook de vrijheid voor krijgen van de installatie-eigenaar.
Het opleidingsniveau van de installatieverantwoordelijke moet minimaal liggen op het niveau van een
middelbare vakopleiding in de energietechniek.
De installatieverantwoordelijke bepaalt onder andere:




De mate van veiligheid aan de elektrische installatie;
Formuleren van de eisen bij uitbreiding van een installatie;
Legt vast wat mate en frequentie van de uit te voeren inspectie moet zijn.
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Bijlage 8 TCO HPLN versus PL versus LED

Lichtbron
HPLN 80
HPLN 50
PL 36
Fortimo 1800lm N
Stela LONG/SQUARE 14 LED

Levensduur Schakeling Branduren Vermogen Kw
8.000
N
4200
0,090
8.000
N
4200
0,060
16.000
N
4200
0,038
60.000
N
4200
0,027
100.000
N
4200
0,018

Figuur: Totale kosten per lamptype over een periode van 20 jaar.(
uitgefaseerd)

Gemiddelde Energieprijs
€
0,06
€
0,06
€
0,06
€
0,06
€
0,06

= HPLN is reeds

Kosten kegel Indal PL36W dim
kosten LED kegel 1800 lm

€
€

251
415

kosten koffer LIBRA PL36W dimbaar
kosten LED koffer LIBRA 1800 lm DIMBAAR

€
€

237
368

Meerkosten

€

164

Meerkosten

€

131

Terugverdientijd
met relledding



12
19

JAAR

Terugverdientijd
met relledding

10
16

Prijspeil januari 2012
Indexatie Energie en Onderhoud 2,5%

Kosten kegel PL36W
STELA SQUARE 14 LED + VERLOOPBUS

€
€

251
481

kosten koffer libra PL36W
STELA LONG 14 LED

€
€

237
521

Meerkosten

€

230

Meerkosten

€

284

Terugverdientijd



JAAR

16

JAAR

Terugverdientijd

Prijspeil januari 2012
Indexatie Energie en Onderhoud 2,5%
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16

JAAR

Lichtbron
PL 24
Fortimo 1100lm N
Stela square 10 LED

Levensduur Schakeling Branduren Vermogen Kw
16.000
N
4200
0,026
60.000
N
4200
0,017
100.000
N
4200
0,014



Prijspeil januari 2012



Indexatie Energie en Onderhoud 2,5%

Gemiddelde Energieprijs
€
0,06
€
0,06
€
0,06

Figuur: Totale kosten per lamptype over een periode van 20 jaar

Kosten kegel PL24W
kosten LED kegel 1100 lm

€
€

219
397

Meerkosten

€

178

Terugverdientijd
Met relledding



13
19

Kosten kegel PL24W
Kosten STELA SQUARE 10 LED + VERLOOPBUS
Meerkosten
JAAR
JAAR

€
€

219
432

€

213

15
JAAR
GEEN RELEDDING

Prijspeil januari 2012
Indexatie Energie en Onderhoud 2,5%

SAMENGEVAT:
Type armatuur
Kegel
Kegel
Kegel
Kegel
Koffer

Terugverdientijd
Conventionele lamp
Led-lamp
zonder reledding met reledding
PL24
Fortimo 1100 lumen
13
19
PL24
Stela Square 10 LED
15
PL36
PL36
PL36

Fortimo 1800 lumen
Stela Square 14 LED
Fortimo 1800 lumen
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12
16
10

19
16

Bijlage 9 Technologische Ontwikkelingen

Technologische ontwikkelingen kunnen leiden tot voordelen op het gebied van milieu en
energieverbruik. Onderstaande ontwikkelingen zijn hier een voorbeeld van. Nieuwe technieken en
ontwikkelingen zullen bij reconstructies en projectmatige vervangingen, indien rendabel, worden
toegepast. Het betreft de volgende ontwikkelingen:




LED-verlichting (Light Emitting Diode).
Dimbare-systemen.
PV-masten (Photo Voltaisch = zonnepanelen).

LED-verlichting
Wat is LED
Bij de LED is geen sprake van een gloeidraad of een gasgevulde buis. Een LED genereert straling,
deels zichtbaar, deels onzichtbaar.

Fig. 5.1 opbouw van een LED

Fig. 5.2 principe wit licht d.m.v. blauwe led met gele fosfor

LED: Light Emitting Diode: elektronicacomponent, een halfgeleider met een ’PN-overgang’ waarbij bij
een voorwaartse stroom straling optreedt in de vorm van elektroluminiscentie. Het lichtgevende deel
is eenvoudig en daardoor robuust, wat tot uitdrukking komt in de levensduur. Een LED gaat zeer lang
mee. In de OVL worden meestal witte LED’s toegepast. Dit zijn in de regel LED’s die blauw licht
genereren. Met behulp van fluorescentiepoeders wordt dit omgezet naar wit licht. Afhankelijk van de
samenstelling van de poeders wordt dit warm of koud wit licht. De tint van het licht wordt uitgedrukt in
kleurtemperatuur (Kelvin).
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LED-systemen
De ontwikkeling van LED systemen is de laatste 5 jaar stormachtig verlopen. Er zijn 2 soorten
ontwikkeld die op dit moment veelvuldig worden toegepast. (zie onderstaande tabel).
Systemen

Kenmerken

Voordelen Eigenschappen

Uitvoering
(Voorbeeld)

1. LED PUNTBRONNEN
LED’s zijn voorzien
van optiek (lens
gecombineerd met
spiegel).

Met dit concept is het
mogelijk lichtbundels
heel nauwkeurig te
definiëren waardoor
maximale beperking
van strooilicht mogelijk
wordt.

LED’s zijn niet stuk
voor stuk voorzien zijn
van fluorescentiemateriaal maar
worden als blauwe
LED op een strip
geplaatst. Deze LEDstrip is gemonteerd in
een kunststof
behuizing voorzien
van
fluorescentiemateriaal.

Door grotere oppervlak
minder verblinding.
Worden als module
geleverd en daardoor
toepasbaar in
bestaande reeks
armaturen.

Stela

2. LED STRIPS
kegel Fortimo

Koffer Fortimo

Elk van deze types heeft zijn specifieke eigenschappen. Met name de LED-strip heeft veel
overeenkomst met de PLL-lamp(conventioneel) in conventionele optieken. Fabrikanten claimen een
grote mate van uitwisselbaarheid, wat de introductie zou kunnen versnellen.
LED is energiezuinig en het materiaal gaat lang mee. Dit levert energiebesparing op en een
vermindering van onderhoud op. Bovendien kan LED-verlichting goed worden gericht. LED is een
puntvormige lichtbron en biedt hierdoor meer mogelijkheden voor lichtsturing dan de traditionele
lampen. Een LED armatuur bestraalt dankzij dit kenmerk meestal enkel het vlak dat daadwerkelijk
verlicht moet worden en doet dit vaak beter dan de andere lampsoorten.
De toepassing van LED-armaturen hangt af van de toetsingskaders van de lichttechnische,
constructieve- en elektrische- eigenschappen, functionaliteit, energieverbruik, investeringskosten en
beheerkosten in vergelijking met de traditionele armaturen met compacte fluorescentielampen.
Bij het toepassen van LED is er een directe relatie tussen de lichtkleur en het opgenomen vermogen.
Des te koeler de lichtkleur des te minder het opgenomen vermogen is. In de gemeente EijsdenMargraten wordt lichtkleur 4000 kelvin toegepast hetgeen in tegenstelling tot de lichtkleur 3000 Kelvin
een efficiëntere LED-unit betreft.
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Dimbare systemen
Als het gebruik van de openbare ruimte verandert in de tijd, is het mogelijk dat er minder licht op
straat nodig is. Dit kan bereikt worden door middel van het dimmen van de installatie, waardoor de
uitgestraalde hoeveelheid licht afneemt. Vanwege verschillende functies van de openbare verlichting,
wordt eerst de beweegreden van het regelen van de hoeveelheid verlichting op straat toegelicht voor
verkeerswegen en verblijfsgebieden.
Dimmen op verkeerswegen
Als de verkeersintensiteit hoog is, is de rijtaak van de weggebruiker complexer dan in situaties met
een lage verkeersintensiteit. Er is meer informatie nodig voor de weggebruiker om zich veilig over de
weg te bewegen. Er moet rekening gehouden worden met de voorgangers, achterliggers en
eventueel voertuigen aan de zijkant van de weg. De openbare verlichting draagt bij aan de
beschikbaarheid van deze informatie op tijdstippen dat er onvoldoende daglicht is. Op rustige
momenten is de informatiebehoefte lager en is een lager lichtniveau voldoende voor de weggebruiker
om zich veilig over de weg te verplaatsten. Dimmen op deze momenten is daarom een goede
mogelijkheid.
Dimmen in verblijfsgebieden
Hetzelfde principe geldt voor woonwijken en winkelgebieden, met als verschil dat de mogelijkheid om
te dimmen lastiger te bepalen is. Voor deze gebieden speelt naast de verkeersveiligheid ook de
sociale veiligheid binnen de openbare ruimte een belangrijke rol. Sociale veiligheid is een moeilijk te
bepalen begrip omdat het afhangt van het gevoel van mensen.
Het dimmen van verlichtingsinstallaties is alleen rendabel bij toepassing van lampen vanaf 36 watt.

Methoden van dimmen
De hoeveelheid licht kan op verschillende manieren worden gedimd: statisch, gefaseerd en op
dynamische wijze. De verschillen zitten in de flexibiliteit van het dimregime. Hieronder worden de
verschillende methoden omschreven.
Statisch dimmen
Statisch dimmen houdt in dat de dimstand op een vast tijdstip ingaat en op een vast tijdstip weer
uitgaat. Afhankelijk van het systeem is een afzonderlijke dimmer niet noodzakelijk. Door het
uitschakelen van één van de twee lampen in tweelampsarmaturen of het om-en-om uitschakelen van
lichtpunten, wordt de verlichtingssterkte gehalveerd. De om-en-om schakelen heeft wel negatieve
gevolgen voor de gelijkmatigheid van de verlichting.
Gefaseerd dimmen met voorgeprogrammeerde dimmer
Met behulp van voorgeprogrammeerde dimmers zijn meerdere periodes van een dag te definiëren
waarop lampen worden gedimd. Hierbij kan voor elke periode een bepaalde dimstand wordt
ingesteld. Dit dimregime wordt afgestemd op vooraf bepaalde patronen van de verkeersintensiteit. Er
kan bijvoorbeeld een dimregime worden ingesteld waarbij tijdens de spitsuren de verlichting maximaal
brandt en steeds meer te dimmen naarmate de verkeersintensiteit afneemt. Het voordeel ten opzichte
van statisch dimmen is dat de overgang tussen veel licht en weinig of geen licht trapsgewijs plaats
kan vinden. De gebruiker kan geleidelijk kan wennen aan de veranderingen in het lichtniveau.
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Voorbeeldtabel trapsgewijs dimmen

Dynamische verlichtingssystemen
Bij dynamische verlichtingssystemen wordt de verlichting voortdurend afgestemd op externe factoren,
zoals het weer en het verkeer. Dit wordt ook wel intelligent dimmen genoemd. Er wordt bij dit soort
systemen gebruik gemaakt van een computersysteem en meetapparatuur (sensoren) die de externe
factoren registreert en de bijbehorende verlichtingssterkte berekend. Met een dynamisch dimregime
wordt gezorgd voor een optimale aansluiting van de verlichting aan de behoefte op ieder moment. De
investeringskosten zijn meestal zeer hoog bij deze wijze van dimmen.

PV-masten (Photo Voltaisch = zonnepanelen)
Verlichting op zonne-energie raakt steeds meer ingeburgerd (een enkele mast of meerdere masten
aangesloten op een zonnepaneel vindt thans plaats in die gebieden waar geen elektriciteit
beschikbaar is of niet rendabel is het er heen te brengen).
Toepassing van PV-masten in woonwijken staat nog ter discussie. De grootte van de huidige
zonnepanelen zou bij plaatsing in woonstraten kunnen leiden tot ongewenste neven effecten. Een
andere toepassingsmogelijkheid van PV-masten zijn bijvoorbeeld stadsplattegronden en bushalten
(abri’s).
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Bijlage 10 Wet, Regelgeving en Politieke ontwikkelingen

In deze bijlage komt de wet- en regelgeving en politieke ontwikkelingen aan bod. Deze vormen de
kaders waarbinnen de gemeente Eijsden-Margraten de beleidskeuzes maakt.
Wet en Regelgeving
Naast het vervullen van bovengenoemde functie moet de openbare verlichting ook voldoen aan
kaders die daarvoor gesteld zijn in diverse wet- en regelgeving. Indien nieuwe wet en regelgeving van
kracht wordt gedurende de looptijd van het beleidsplan is deze hiermee deze automatisch van
toepassing op dit beleidsplan. Ten tijde van het opstellen van dit beleidsplan is de relevante wet- en
regelgeving te onderscheiden in:
Landelijke inbreng
o Nederlands Burgerlijk Recht: De wegbeheerder is in beginsel aansprakelijk voor
door derden geleden schade als de uitrusting van de weg niet voldoet aan de eisen
die daaraan in de gegeven omstandigheden gesteld mogen worden ter voorkoming
van gevaar voor personen of zaken. De wegbeheerder kan in een dergelijk geval
wegens nalatigheid worden aangesproken op een onrechtmatige daad (artikel 6:174
B.W.).
5
o Elektriciteitswet : De wet omvat onder meer beheer en instandhouding van het
kabelnet; de netbeheerder is belast met het in goede staat houden van dit net. De
gemeente Eijsden-Margraten maakt voor energievoorziening van de openbare
verlichting gebruik van het gereguleerde domein (elke lichtmast vormt een
aansluiting op het elektriciteitsnet).
o Flora en fauna wet: De wet beschermt leefgebieden van diverse planten- en
diersoorten. Als verlichting aantoonbaar verstorend is voor bepaalde soorten, kan op
basis van de wet worden besloten dat de lichtbron aangepast of zelfs verwijderd
moet worden.
o Natuurbeschermingswet 2005: De wet regelt bescherming van de Nederlandse
beschermde natuurmonumenten en wetlands en van de Europese Natura-2000gebieden.
o Wegcategorisering: Het wegennet in Eijsden-Margraten is ingedeeld in stroom-,
gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen. De stroomwegen incl. de openbare
verlichting zijn in eigendom bij het Rijk of Provincie.
Europese inbreng
6
o Afvalstoffenlijst: Op basis hiervan horen gasontladingslampen tot chemisch afval,
wat betekent dat ze via erkende verwerkingsbedrijven afgevoerd moeten worden.
o Vogel- en Habitatrichtlijn: Hierin is aangegeven welke soorten en natuurgebieden
beschermd moeten worden. De richtlijnen zijn vertaald naar de Natuurbeschermingswet (gebiedsbescherming) en Flora- en faunawet (soortbescherming).
o Milieudoelstellingen: Voortvloeiend uit het Verdrag van Kyoto is afgesproken dat
uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 in 2012 teruggebracht is tot 6% en in 2020

5
6

Voor verdere toelichting van de elektriciteitswet zie bijlage 6
Hieronder vallen fluorescentie-, natrium- en kwiklampen
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o

tot 20% onder het niveau van 1990. Tevens is afgesproken dat in 2020 20% van de
verbruikte energie afkomstig moet zijn uit duurzame bronnen.
CENELEC: Voor masten en armaturen worden binnen CEN (Comité Européen de
Normalisation) en CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique)
Europese normen opgesteld. Voor een aantal producten geldt dat deze aan één of
meerdere Europese Richtlijnen moeten voldoen. Deze producten mogen alleen dan
op de markt worden gebracht als ze voorzien zijn van een CE-markering, welke
aangeeft dat aan de relevante Europese Richtlijnen is voldaan. Het is dan ook
verstandig, dat in het beleid van de gemeente/provincie is opgenomen dat alleen
producten met dit CE-markering worden toegepast.

Technische eisen zoals ontwerprichtlijnen en constructie-eisen
o Politiekeurmerk Veilig Wonen: Het keurmerk stelt onder meer eisen aan verlichting
van de openbare ruimte en achterpaden en aan de wijze waarop beheer van de
openbare ruimte vorm krijgt.
o Richtlijn OVL 2011
De Richtlijn Openbare Verlichting 2011 (ROVL-2011),
is opgesteld door de Nederlandse Stichting voor
Verlichtingskunde (NSVV) en tot stand gekomen op
verzoek van de Taskforce Verlichting, ondersteund
door Agentschap NL. De richtlijn is bedoeld voor
beheerders (eigenaren), zoals Rijkswaterstaat,
provincies, gemeenten, waterschappen en overige
beheerders van openbare terreinen en wegen, dan wel
personen en organisaties die deze beheerders
ondersteunen. De ROVL-2011 is de vervanger van de
in 2001 uitgebrachte NPR 13.201-1.
Allereerst beschrijft de ROVL-2011 verschillende aspecten om te komen tot de
keuze om daadwerkelijk te gaan verlichten. Dit onderdeel van de richtlijn mag niet
als prestatienorm worden beschouwd, maar als beleidskeuze. Als uit deze afweging
de keuze “verlichten” wordt gemaakt, dan wordt vervolgens een systematiek
beschreven om te komen tot een verlichtingsinstallatie die voldoet aan de gevonden
lichttechnische kwaliteitscriteria. Zie bijlage 3 voor een uitgebreide beschrijving van
de richtlijnen.
De voornaamste verschillen ten opzichte de oude NPR 13.201-1 heeft met name
betrekking op het dimmen van de openbare verlichting en het extra stukje maatwerk
hetgeen bij de nieuwe ROVL-2011 kan worden toegepast.
Politieke ontwikkelingen
De gemeente Eijsden-Margraten sluit met dit beleidsplan aan op deze laatste landelijke en regionale
ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting. De gemeente versterkt deze aansluiting door
de ontwikkeling van beschikbare beleids- en beheerinstrumenten en van beschikbare kennis en
inzichten op het gebied van openbare verlichting actief te volgen. Op deze wijze is zij in staat om
ontwikkelingen die toepasbaar zijn voor de gemeente Eijsden-Margraten, gedurende de looptijd van
dit beleidsplan in de praktijk te brengen.

Pagina 58 van 68

Taskforce
In de landelijke politiek is er steeds meer aandacht aan openbare verlichting. Met name het
reduceren van energieverbruik en lichthinder krijgen hierbij de aandacht.
In het Klimaatakkoord 2007-2011 is tussen Rijk en de Nederlandse gemeenten afgesproken om in de
periode 2008-2012 jaarlijks 1,5% energie te besparen op het gebied van openbare verlichting.
De Minister van VROM heeft in 2007 de Taskforce Verlichting ingesteld.
Deze had de opdracht om met voorstellen te komen waarmee
energiezuinige verlichting gemeengoed in Nederland kan worden. Na
het verschijnen van het adviesrapport van de Taskforce Verlichting,
'Groen licht voor energiebesparing' (mei 2008), is de Taskforce
betrokken bij de uitvoering van de maatregelen uit dit rapport.
Eén van de sectoren waarop de Taskforce zich richt is openbare
verlichting. Een landelijke projectgroep zet zich in om het grote
besparingspotentieel te verzilveren en lichthinder tegen te gaan. Met de
“Koplopersaanpak” wordt een versnelling in de energiebesparing
nagestreefd. De “Koplopersaanpak” houdt in dat gemeenten en
provincies een beleids- of uitvoeringsplan voor energiezuinige openbare
verlichting opstellen en hiermee aan de slag gaan. Ook wordt verwacht
dat zij andere gemeenten en provincies enthousiasmeren en aanzetten
tot actie. In deze aanpak is voor een “koploper” een ambitieuze
doelstelling van 15% energiebesparing in 2011 en 30% in 2020 (ten opzichte van 2007) verwoord.
Om de markt voor duurzame producten een impuls te geven, hebben overheden zich doelen gesteld
voor duurzaam inkopen. De doelstelling voor gemeenten is om in 2015 100% van het jaarinkoopvolume duurzaam in te kopen. Er zijn duurzaamheidscriteria ontwikkeld voor veel producten, diensten
en werken, ook voor openbare verlichting. In grote lijnen ligt de focus op lichtontwerp, energieverbruik
en materiaalgebruik. Bij duurzaam inkopen gaat het niet alleen over de kwaliteit en de prijs, maar ook
over sociale en milieuaspecten.
NSvV
De NSvV Commissie Openbare Verlichting houdt zich bezig met het opstellen van richtlijnen voor
goede openbare verlichting. Deze commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de
belangenverenigingen, die in dit vakgebied werkzaam zijn, zoals beheerders, industrie en de
onderzoekswereld. Daarnaast is de NSvV commissie ook gelieerd aan de NEN commissie Licht
waarbij zij de rol van klankbord op het gebied van Europese Standaardisatie vervult. De commissie
initieert het ontwikkelen van kennisoverdracht in de vorm van congressen en workshops en stuurt
werkgroepen aan die Richtlijnen en Aanbevelingen ontwikkelen. Een lijst van nu actuele Richtlijnen
en aanbevelingen op het gebied van openbare verlichting is op deze site www.NSvV.nl te vinden
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Bijlage 11 Duurzaam inkopen

De overheid wil concrete stappen zetten naar een duurzame samenleving en geeft zelf het goede
voorbeeld. Jaarlijks besteden overheidsorganisaties meer dan 40 miljard euro aan inkopen en
diensten. Door als overheid duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten een
stevige impuls. De overheden hebben duidelijke doelen gesteld: het Rijk koopt vanaf 2010 duurzaam
in. De gemeenten streven naar 100 procent duurzaam inkopen in 2015. 100 procent duurzaam
inkopen betekent dat de inkopen voldoen aan de eisen die op dat moment voor de desbetreffende
productgroepen zijn opgesteld.
In dit document vindt u de criteria voor de productgroep Openbare Verlichting (OVL). Ook vindt u in
dit document aandachtspunten voor de fase vóór en ná de inkopen, achtergrondinformatie,
afwegingen bij de criteria.
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Bijlage 12 Servicenorm OV-storing Enexis

Met betrekking tot het verhelpen van een storing in de ondergrondse infrastructuur voor
aansluitingen ten behoeve van Openbare Verlichting op het (geschakelde) LS-net van
Enexis geldt het volgende:
1. Een OV-storing is een door gemeente (of in haar opdracht door derden) geconstateerd
feit dat er geen voedingsspanning op het aansluitkastje (= mastzekering) van
betreffende lichtmast staat. Een OV-storing is alleen ontvankelijk als deze voorzien is van
voldoende locatiegegevens.
2. Meldingen door burgers van het niet-branden van een individuele lichtmast via het
landelijke storingsnummer 0800-9009 worden doorverwezen naar de betreffende
gemeente, tenzij met deze gemeente hierover nadere contractuele afspraken zijn
vastgelegd.
3. Meldingen door burgers van het niet-branden van meerdere lichtmasten via het
landelijke storingsnummer 0800-9009 worden als een OV-storing beschouwd als uit
de gemelde gegevens overduidelijk blijkt dat de storing gelegen is in het OV-net van
Enexis.
4. Na melding van een OV-storing via het landelijke storingsnummer 0800-9009 of direct
bij de Centrale Meldpost Storingen van Enexis of op de aan de gemeente
beschikbaar gestelde website ‘OV-storingen’ zal binnen 2 uur een onderzoek gestart
worden. Dit onderzoek is in eerste aanleg een bureauonderzoek, zo nodig gevolgd door een
onderzoek op locatie.
5. Bij een OV-storing, die leidt tot een direct gevaarlijke situatie, zal Enexis
binnen 2 uur na tijdstip van melding met haar werkzaamheden starten om de
gevaarlijke situatie te elimineren en de storing (eventueel provisorisch) op te lossen.
Onder direct gevaarlijke situaties wordt verstaan:
a. een situatie waarbij elektrocutie voor derden ontstaan, doordat
spanning voerende delen van de installatie van Enexis niet meer
(voldoende) beschermd zijn.
b. een - op aangeven van de lokale politie of de gemeente- gevaarlijke
verkeerssituatie als gevolg van uitval van Openbare Verlichting op kruispunten
of grote gedeelten in hoofdwegen.
c. een –op aangeven van de gemeente- situatie ontstaat, waarbij de sociale
veiligheid van de burgers in gevaar is.
d. een uitval van een of meerdere zogenaamde ‘ontstekingspunten’ van het OV-net
van Enexis
6. Bij een OV-storing, die niet leidt tot een direct gevaarlijke situatie en waarbij 5 of
meer lichtmasten betrokken zijn, is maximaal tien werkdagen na melding de
energievoorziening hersteld, tenzij de gemeente akkoord is gegaan met een nadere
planning inzake betreffende storing.
7. Bij een OV-storing, die niet leidt tot direct gevaarlijke situaties en waarbij slechts 4 of
minder lichtmasten betrokken zijn, is maximaal vijftien werkdagen na melding de
energievoorziening hersteld, tenzij de gemeente akkoord is gegaan met een nadere
planning inzake betreffende storing.
8. Er wordt een specifieke website ‘OV-storingen’ aan elke gemeente beschikbaar
gesteld, waarin alle gemelde en opgeloste OV-storingen, inclusief uiterlijke
hersteldatum, van betreffende gemeente geregistreerd staan.
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Bijlage 13 Beheer en Onderhoud

Preventief onderhoud.
Hieronder verstaan we:
Het schilderen van de stalen lichtmasten.
Het schilderen van thermisch verzinkte en stalen masten gebeurt één maal per acht jaar. Aluminium
masten worden in principe niet geschilderd.
Vanuit het bestandsbeheer wordt een lijst gegenereerd van de te schilderen masten. Er wordt
nagegaan of er projectmatige werkzaamheden gepland zijn waar ook schilderwerk gepland is. Is dit
het geval dan worden de schilderwerkzaamheden uitgesteld tot na de uitvoering van het project of
blijft, als de verlichting vervangen wordt, het schilderwerk achterwege. Over de voorgenomen
schilderwerkzaamheden wordt de gemeente schriftelijk geïnformeerd.
Periodieke uitwisseling van lampen (groepsremplace)
Het periodiek vervangen van lampen en de bijkomende werkzaamheden zal conform een opgestelde
en overeengekomen planning worden uitgevoerd waarbij wordt gestreefd naar een optimum tussen
remplace en incidentele lampvervanging.
Bij het incidenteel vervangen van lampen, ook wel spot-remplace genoemd, wordt vanuit een strikt
technisch standpunt gezien defecte lampen onmiddellijk vervangen binnen de contractueel
overeengekomen responsetijden.
Bij een groepsremplace worden lampen volgens een gepland onderhoudsschema groepsgewijs
vervangen waarbij er voordelen worden behaald op het gebied van technisch- organisatorisch en
economische opzichten.
•

Technisch: door het kiezen van het vervangingingstijdstip vóór het moment waarop de service
levensduur is verstreken waardoor de incidentele lampuitval tot een minimum wordt beperkt.
Met de service levensduur wordt bedoeld de levensduur die de fabrikant adviseert om te
hanteren zodat de kwaliteit (geringe lampuitval en weinig lichtterugval) van de installatie wordt
gehandhaafd.

•

Organisatorisch: bij het kiezen van het verwisselingstijdstip kan rekening worden gehouden
met de bedrijfseconomische omstandigheden zodat geen verstoring optreedt in de
bedrijfsprocessen en bovendien het onderhoud op deze manier het minste tijd kost.

•

Economisch: omdat bij de werkwijze de kosten zo laag mogelijk blijven en daarmee het
hoogste rendement uit de installatie wordt verkregen.

De remplace-systematiek welke wordt toegepast door is het vervangen van de lampen gebaseerd op
de plaatsingsdata van de lampen in combinatie met de vermelde servicelevensduur. Voorwaardelijk
aan deze remplace-systematiek is het consequent muteren van alle plaatsingsdata in het OVbeheerssysteem met betrekking tot lampvervangingen.
Werkzaamheden die ook tot de groepsremplace behoren zijn het reinigen van armaturen (binnen- en
buitenkant), het reinigen van de spiegels, het richten van het armatuur, het uitvoeren van kleine
reparaties, het controleren van diverse bevestigingen en het afvoeren van de vrijgekomen lampen
naar een door het bevoegd gezag erkend bewerkings- en verwerkingsinrichting.
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Lampcontrole
Lampcontrole betreft de periodieke controle op het al dan niet branden van de lampen. De controle
vindt in de wintermaanden maandelijks en in de zomermaanden tweemaandelijks plaats. De
frequentie bedraagt 9 controlerondes per jaar. Tot 1 januari 2012 vonden de controles overdag plaats.
Defecte lampen werden meteen vervangen en ook werden kleine reparaties verricht die het niet
branden van de lamp veroorzaakten. Overige defecten werden op een lijst genoteerd en op een later
tijdstip wordt de reparatie uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2012 vindt de controle van de verlichting in de
avonduren plaats. Reparatie vindt vervolgens overdag plaats. Uitgevoerde reparaties worden
geregistreerd in het beheersysteem.
Inspectie van de OV-aansluiting
Visuele controle van de toestand waarin zich bepaalde onderdelen bevinden. Hierbij wordt vooral
gelet op:
 Slijtage van de mast;
 Gecorrodeerde bouten en moeren;
 Loszittende bouten en moeren, bedrading;
 Afgebroken onderdelen, scheuren in onderdelen;
 Deursluitingen;
 Vuil;
 Vocht.
Worden er tijdens de periodieke werkzaamheden andere defecten geconstateerd (lampstoringen,
defecte onderdelen etc.), dan wordt hiervan notitie gemaakt en verzameld, waarna wijksgewijze
reparatie plaatsvindt. Hiervan vindt registratie plaats in het beheersysteem. Indien wordt
geconstateerd dat de mast enigermate scheef staat dan wordt deze rechtgezet.
Correctief onderhoud.
Hieronder verstaan we:

Het vervangen van defecte onderdelen van lichtmastcombinaties

Het herstellen van storingen in het OVL-net.

Het vervangen van materialen als gevolg van aanrijdingen en vernielingen.

Het periodiek opnemen van de status van de lichtmastcombinaties tijdens lampvervangingsronden.
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Vervangingen.
Het vervangen van lichtmasten en armaturen is de meest verregaande vorm van onderhoud.
Enerzijds is er in dit geval sprake van vervanging van lichtmasten en armaturen vanwege “einde
levensduur”, anderzijds gaat het bij vervangingen om grootschalige omvormingen, respectievelijk
aanpassingen van de bestaande verlichtingsmiddelen en verlichtingsniveaus om deze te laten
voldoen aan het vastgestelde beleid in dit beleidsplan.
Storingsafhandeling
Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schades aan de openbare verlichting heeft
Ziut een storingsmeldcentrum ingesteld. Burgers, maar ook de gemeente en de
hulpverleningsdiensten kunnen bij dit meldpunt telefonisch een storing melden. Storingen aan
de openbare verlichting die via het gemeentelijk meldpunt bij de gemeente terecht komen,
worden door de gemeente doorgezet naar Ziut. Urgente storingen die een gevaarlijke situatie
veroorzaken dienen direct of uiterlijk binnen 1 uur na melding opgepakt te zijn.
Iedere storings- en schademelding wordt geregistreerd en afgehandeld via het beheersysteem
van Ziut. Ook de gemeente heeft toegang tot dit beheersysteem en kan informatie met betrekking
tot openbare verlichting raadplegen. Uitgevoerde werkzaamheden worden vastgelegd in het
beheersysteem en zijn middels het systeem op te vragen of in te zien.
Storingsmeldpunt
Correctief onderhoud kan bij Ziut BV 24 uur per dag, 7 dagen in de week worden gemeld. Het
melden kan:




Telefonisch binnen en buiten kantoortijden:
Fax:
E-Mail:

088-9450810
088-8572186
service.zuid@ziut.nl
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Storingsmelding
Storingsmelding

Storingsmeldpunt

Registratie in
Beheersysteem

Binnen 1 uur ter
plaatse om veilig te
stellen

JA

Gevaarlijke
situatie

NEE

JA
Grote defecten
of hinder

Herstellen binnen 24
uur

NEE

Herstellen binnen
1 week

Rapportage

Afmelden in
Beheerssysteem

Rapportage

Ondergrondse storingen (Enexis)
Storingen in de openbare verlichting zijn te verdelen in twee categorieën. De eerste categorie is een
storing in de lichtmast zelf, het zogenaamde bovengrondse deel. De tweede categorie storingen heeft
betrekking op het zogenaamde ondergrondse deel. Hieronder wordt verstaan het OV-net of de
aansluiting van de lichtmast. De servicenormen (zie bijlage 12) met betrekking tot de storingen zijn
alleen van toepassing op de storingen in het ondergrondse deel. Voor het oplossen van de storingen
in het ondergrondse deel is Enexis Netwerk verantwoordelijk. Om de voortgang bij storingen en
communicatie bij het oplossen van OV-storingen aan het ondergrondse deel te bevorderen is er een
servicenorm geïntroduceerd door Enexis Netwerk. Deze servicenorm geldt voor het hele
verzorgingsgebied van Enexis Netwerk en de belangrijkste element in deze norm is de communicatie
tussen Ziut BV en Enexis netwerk over aanmelding, prioritering en het inplannen van elke OV-storing.
Aansluitbeleid Enexis (veiligheidsbesluit)
Volgens de nieuwe BEI-norm zal er bij het plaatsen en vervangen van lichtpunten meer gegraven
moeten worden. Achterliggende reden: het lichtpunt wordt voortaan op een andere manier op het
voedingsnet aangesloten. Deze andere manier van aansluiten werkt dus kostenverhogend..
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Schade door aanrijdingen en vandalisme.
Ten behoeve van de schadeafhandeling worden door Ziut BV de volgende werkzaamheden
uitgevoerd:


Het vastleggen van schadegevallen.



Het beoordelen, op basis van expertise, en vaststellen of er sprake is van schade
door vernieling of schade als gevolg van een aanrijding.



Het verzamelen van dossierstukken conform de richtlijnen van het Waarborgfonds;



Het verzorgen van de aangifte en het opvragen van het proces-verbaal bij de politie.



Het indienen van een kopie van het schadeaanrijdingsformulier / Europees
schadeformulier, rapportage en een raming van de herstelwerkzaamheden
aanrijdingschade.



Zorg dragen voor het vervangen van alle defecte onderdelen inclusief de
hoofdonderdelen ( mast, uithouder en armatuur ). Indien van toepassing het
overzetten van gemonteerde bebording en / of lichtbakken, en het eventueel her
nummeren van de lichtmast.



In overleg treden met de gemeente en afspraken maken voor de plaatsing van een
tijdelijke mast of armatuur, indien schadeherstel niet kan plaatsvinden of te lang kan
gaan duren (bijvoorbeeld als het vervanging van niet reguliere/ standaard materialen
betreft waarop een lange levertijd zit of het materialen betreft die niet meer leverbaar
zijn).



Het muteren in het geautomatiseerde beheersysteem.

Schade

Niet verhaalbare
schade
(Vandalisme)

Aanrijdingsschade

Veiligstellen

Veiligstellen

Kostenopgave naar
gemeente

Aangifte, foto's en
administratie

Schademasten
vervangen (inclusief
verwerken mutaties)
Akkoord
Veroorzaker
trachten te achterhalen
NEE
Uitvoering
Onderhoud
JA
Veroorzaker
bekend

JA

Schademasten
vervangen (inclusief
verwerken mutaties)

Schade verhalen op
veroorzaker

Rapportage
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NEE

Schadeverhalen
verhalenbij
bij
Schade
waarborgfonds
waarborgfonds

Beheersysteem.
Ziut beschikt over een beheersysteem hetgeen een internetapplicatie is waarmee het volledige
storingen/schade proces door de gemeente kan worden gevolgd. Daarnaast zijn de actuele
bestandsgegevens te downloaden. Dit betekent dat voortdurend beschikt kan worden over de
meest actuele en belangrijkste informatie.
In het beheersysteem staan informatie ten aanzien van de volgende onderdelen:


Het lichtmastnummer.



De locatie ( gemeente, plaats/kern, straat, indien bekend huisnummer.).



Materiaal, hoogte van de lichtmast en plaatsingsdatum, status in bedrijf of niet.



Fabricaat, type, aantal en plaatsingsdatum van het armatuur.



Fabricaat, type, vermogen aantal en plaatsingsdatum van de lamp.



Remplacedatum.



Schilderdatum.



Brandrooster e.d.



Datum van melding storing.



Datum van herstel.

De onderstaande werkzaamheden worden door Ziut BV met behulp van het beheersysteem
uitgevoerd:





Het registreren en bijhouden van het digitale OV bestand van de openbare verlichting.
Het bijhouden van informatie met betrekking tot geplaatste, verwijderde of gewijzigde
masten, armaturen en/of lampen in het OV-bestand. (bijhouden van mutaties)
Het verzorgen van statistische gegevens uit het statistiekbestand.
Het bijhouden van de digitale tekeningen/ kaarten waar de lichtmasten staan
aangegeven, de zogenaamde bolletjestekening.

Figuur: Storing melden (locaties)
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Figuur: Storingenoverzicht
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