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1

Inleiding

1.1

Missie en Visie openbare verlichting gemeente Noordwijk
De afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen rondom openbare verlichting in een
stroomversnelling geraakt. Door het slim gebruik maken van de ontwikkelingen ligt er een
scala van nieuwe mogelijkheden voor ons open binnen de openbare verlichting: Met modern
materiaal kan er beter en slimmer worden verlicht waardoor onze woonwijken veiliger worden
terwijl tegelijkertijd energie kan worden bespaard door lampen toe te passen die meer licht
geven en minder energie verbruiken. Ontwikkelingen zoals slim verlichten en dynamisch
verlichten geven steeds meer invulling aan de slogan “verlichten alleen wanneer en daar waar
nodig” en kunnen daar bovenop extra energie besparen. Toepassing van duurzame materialen
leidt tot een beter milieu en minder kosten. Doordat materialen langer meegaan, hoeven ze
bijvoorbeeld minder vaak vervangen te worden. Tenslotte integreert de openbare verlichting
steeds meer met andere ontwikkelingen in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan
lichtmasten die tegelijk voorzien zijn van laadstations voor elektrisch vervoer, of
meetapparatuur voor het meten van verkeersstromen, of andere functies. Openbare
verlichting is volop in beweging en de gemeente Noordwijk beweegt daarin mee.

1.2

Doelstelling van dit plan
Met dit beleids- en beheerplan openbare verlichting geeft de gemeente Noordwijk vorm aan de
standpunten en keuzes ten aanzien van openbare verlichting, rekening houdend met wet en
regelgeving, bestaande en nieuwe ontwikkelingen, innovatie en duurzaamheid. In hoofdstuk 2
worden de functies en kaders van openbare verlichting beschreven. Waarom verlichten we en
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waar dient de verlichting aan te voldoen? Welke ontwikkelingen zijn er die invloed uitoefenen
op de keuzes die we maken binnen de openbare verlichting? In hoofdstuk 3 wordt de huidige
(2016) toestand van de huidige openbare verlichting van de gemeente Noordwijk beschreven.
Hierbij wordt teruggekeken naar het beleid van afgelopen jaren en de keuzes die hierin zijn
gemaakt. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleid openbare verlichting van de gemeente
Noordwijk voor de komende 5 jaar: 2016 – 2021. Het beleid beschrijft de standpunten en de
keuzes die de gemeente Noordwijk de komende jaren zal hanteren binnen de openbare
verlichting, rekening houdend met de wet en regelgeving, de ontwikkelingen, de huidige
toestand van de verlichting en de financiële middelen.
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2

Functie en kaders van openbare verlichting
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2.1

Inleiding
De belangrijkste taak van openbare verlichting is het bevorderen en ondersteunen van de
veiligheid. De huidige wetgeving en richtlijnen in Nederland rondom openbare verlichting is
vooral gericht op het verlichten van de openbare ruimte zodanig dat men veilig kan gaan en
staan in de avond en nachtelijke uren. In dit kader wordt vooral verkeersveiligheid genoemd.
De invloed van openbare verlichting op verkeersveiligheid is aangetoond; een kwalitatief
goede openbare verlichting draagt significant bij aan het reduceren van de nachtelijke
verkeersongevallen. Door veelvuldig en diepgaand nationaal en internationaal onderzoek op dit
vlak is er veel actuele kennis over waaraan de verlichting tenminste dient te voldoen. Daarvan
afgeleid zijn de wetten en richtlijnen; objectieve en meetbare parameters die over het
algemeen van toepassing zijn op grote groepen mensen en een groot gebied.
Behalve verkeersveiligheid is de openbare verlichting ondersteunend aan het bevorderen van
de sociale veiligheid en leefbaarheid in de avond/nachtelijke uren. Dit zijn vormen die lastiger
of soms zelfs niet meetbaar zijn en hebben betrekking op gevoelens en sociale relaties. Vaak
vallen de termen “sfeer” of “beleving” hieronder. Wat “doet” het licht met de mens? Het zijn
termen gerelateerd aan het gevoel van mensen. In het verleden is vooral sociale veiligheid in
richtlijnen voor openbare verlichting onderbelicht gebleven. Steeds meer is de overtuiging dat
voor een goede kwalitatieve verlichting alle vormen van veiligheid en leefbaarheid belangrijk
zijn.
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2.2

Burgerlijk Wetboek Artikel 6:174 & 6.162 BW
Bij wet is het in Nederland zo geregeld dat een gemeente aansprakelijk kan worden gesteld
voor letsel en schade die voortvloeit uit openbare verlichting die van een dusdanige staat is
dat hierdoor de veiligheid in het geding komt. Dit houdt in dat de openbare verlichting zodanig
moet functioneren dat (tenminste) mensen op een veilige manier gebruik kunnen maken van
de openbare ruimte. Dit kan de gemeente vormgeven door:

Het opstellen en naleven van een beleids- en beheerplan openbare verlichting

Het systematisch en periodiek uitvoeren van inspecties en onderhoud op de openbare
verlichting

Het adequaat reageren op klachten, schades en storingen
Noordwijk moet ervoor zorgen dat de openbare verlichting de veiligheid in de avond en
nachtelijke uren ondersteunt. Noordwijk bepaalt zelf per situatie de beste oplossing en volgt
daarin in principe de richtlijnen openbare verlichting. Voor klachten over de openbare
verlichting kent de gemeente Noordwijk een klachtenmanagementsysteem (zie hoofdstuk 8,
Communicatie)

2.3

WION
De gemeente is gehouden aan de wet WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse
Netten). Alle ondergrondse kabel en leidingen dienen zorgvuldig geregistreerd te worden zodat
bij graafwerkzaamheden bekend is waar deze liggen. Het kadaster is aangewezen als
beheerder van de gegevens.
Vrijwel het gehele ondergrondse net in Noordwijk is van Liander. Liander zorgt voor de
registratie. De gemeente heeft echter een klein gedeelte eigen net. Het gaat hierbij om
woonwijk Boechorst. Deze gegevens worden door de gemeente zelf doorgegeven aan het
kadaster voor registratie.

2.4

Installatieverantwoordelijkheid Technische Installaties
De gemeente Noordwijk is verplicht zich volgens de Arbo wet te houden aan de norm NEN
3140 en de NEN-EN 50110. De eigenaar van de installatie dient veilig werken aan de installatie
te waarborgen. Hierbij speelt de installatieverantwoordelijke een belangrijke rol. Hij/zij is
(eind)verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, uitbreiding etc. van de elektrische
installatie.
De gemeente Noordwijk is momenteel bezig om de installatieverantwoordelijkheid adequaat te
beleggen.

2.5

Richtlijnen Openbare Verlichting
De Richtlijnen Openbare Verlichting (ROVL) 2011 zijn richtlijnen voor openbare verlichting
opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Verlichtingskunde (NSVV), uitgebracht in april
2011. De ROVL 2011 is een vertaling en bewerking van de Europese richtlijn CIE 115,
aangepast aan de Nederlandse situatie en geeft handvaten hoe om te gaan met vraagstukken
zoals energiebesparing, duurzaamheid en LED. De ROVL 2011 volgt in Nederland de in 2002
opgestelde Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR) 13201 op, die eveneens was afgeleid van de
Europese norm. De ontwikkelingen binnen de openbare verlichting staan echter niet stil.
Daarom heeft de NEN in 2015 bepaald dat er in navolging van Europa een nieuwe NPR13201
komt. Dit document zal naar verwachting eind 2016 verschijnen en zal de plek innemen van
de bestaande NPR 13201 opgesteld in 2002 en de ROVL 2011.
De gemeente Noordwijk zal in haar beleid voor de openbare verlichting de ROVL en opvolgers
zoveel mogelijk volgen.
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2.6

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
Nederland kent sinds 1999 het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) wat gezien wordt als
landelijke richtlijn. Het PKVW is een veiligheidskeurmerk dat ten doel heeft om de criminaliteit
in woonwijken te reduceren en behelst een aantal die verder strekken dan openbare
verlichting. Het veiligheidskeurmerk kan worden afgegeven wanneer een ruimte of gebied
voldoet aan alle vastgestelde voorwaarden voor sociale veiligheid. Dit betreft de volledige
inrichting van de fysieke inrichting van de openbare ruimte.
Om te voldoen aan het PKVW moeten de eisen worden opgevolgd, hetgeen in de praktijk voor
openbare verlichting kan betekenen dat er verlichting moet worden bijgeplaatst. Op het vlak
van openbare verlichting heeft het PKVW daarnaast ook een aantal (aanvullende) eisen die
verder strekken dan de ROVL. Denk aan het verlichten van parkeerterreinen en
parkeergarages.
Het politiekeurmerk veilig wonen wordt door de gemeente Noordwijk niet gevolgd. Dit zou
namelijk leiden tot een aanzienlijke aanpassing van de openbare verlichting hetgeen niet
strookt met de ambitie en doelstellingen die Noordwijk heeft. Denk bijvoorbeeld aan het
aanpassen van de verlichting op parkeerplaatsen en het verlichten van alle achterpaden.

2.7

Regionale en plaatselijke kaders
De gemeente Noordwijk kent in het beleid voor openbare verlichting enkele regionale en
plaatselijke kaders.

2.7.1 Duin- en Bollenstreekgemeenten
De Duin- en Bollenstreekgemeenten zijn 6 gemeenten in de Duin- en Bollenstreek: Noordwijk,
Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse, Katwijk en Teylingen. Tussen de wethouders van de Duinen Bollenstreekgemeenten is de overeenkomst “Openbare Werken Samenwerken” van kracht.
Deze overeenkomst is opgesteld om te komen tot financieel betere oplossingen voor alle
gemeenten in de Duin- en Bollenstreek.

2.7.2 UVOR / LIOR
De gemeente Noordwijk hanteert het UVOR (Uitwerking Visie Openbare Ruimte). Hierin zijn de
inrichtingsprincipes voor de openbare ruimte vastgelegd. Voor de openbare verlichting
betekent dit dat de lichtmasten bij voorkeur aan 1 zijde of in de middenberm worden
geplaatst. Indien ze aan beide kanten van de weg staan worden ze zigzaggend geplaatst
waardoor meer ruimte ontstaat voor bomen. In het UVOR is ook opgenomen dat bij
vervanging en nieuwe plaatsing Ledverlichting wordt toegepast.
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Ontwikkelingen
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3.1

Sociale en maatschappelijke ontwikkelingen

3.1.1 Energieakkoord
Het Energieakkoord is een robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid voor de
periode tot 2030. Rijksoverheid, IPO, VNG, Unie van Waterschappen en meer dan veertig
andere organisaties hebben zich eraan gecommitteerd om scherpe landelijke doelstellingen na
te streven. Rijkswaterstaat bewaakt de mate waarin de doelstellingen voor openbare
verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI's) worden gerealiseerd. Zij vraagt jaarlijks
bij elke deelnemer gegevens over OVL en VRI's op, waarmee een voortgangsrapportage wordt
opgesteld.
In het SER-Energieakkoord staan de volgende doelstellingen genoemd voor openbare
verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI's):

20% energiebesparing bij OVL en VRI's in 2020 ten opzichte van 2013

50% energiebesparing bij OVL en VRI's in 2030 ten opzichte van 2013

40% van de OVL is voorzien van slim energiemanagement in 2020

40% van de OVL is energiezuinig in 2020
Voor openbare verlichting wordt gestreefd naar een versnelde renovatie van een huidige,
grotendeels verouderd areaal. Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties zullen ten
opzichte van 2013 20% besparing leveren in 2020 en 50% in 2030. Op weg hiernaartoe is
minimaal 40% van het bestaande openbare verlichtingspark in 2020 voorzien van slim
energiemanagement en energiezuinige (led) verlichting.
De gemeente Noordwijk doet mee aan de energiebesparingsdoelstellingen die genoemd zijn in
het SER-Energieakkoord.

3.1.2 Duurzaamheid
Op wereldwijde schaal wordt steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid. Dat strekt
verder dan het besparen van energie. Ook het gebruik van duurzame materialen en
technieken valt hieronder. Vooral in de Westerse landen zijn er veel innovatieve en nieuwe
technieken. Binnen de openbare verlichting zijn LED en dimmen daarvan voorbeelden.

3.1.3 Lichtvervuiling
Het verschijnen van kunstverlichting heeft echter ook een aantal neveneffecten. Niet al het
licht van uitsluitend op de plekken waarvoor het bedoeld is. Sommige, vooral oudere of
decoratieve armaturen verstrooien het licht ook richting de nachtelijke hemel. Daarnaast
speelt reflectie van verlichting door wegen en gebouwen een rol. Buiten de openbare
verlichting dragen voornamelijk aan de rand van het Groene Hart de kassen bij aan
lichtvervuiling.
Er zijn onderzoeken die uitwijzen dat lichtvervuiling negatieve effecten heeft op het bioritme
van mens en dier. Daarnaast is de sterrenhemel (veel) minder goed zichtbaar. De algemene
tendens in Nederland is om lichtvervuiling vanwege de negatieve effecten op de omgeving
zoveel mogelijk te voorkomen. Tevens heeft het alleen verlichten van de openbare ruimte
waar en wanneer dat nodig is – en dus voorkomen van lichtvervuiling - een positief effect op
energiebesparing.
De gemeente Noordwijk sluit aan bij de Nederlandse tendens en zal bij de keuze van
lichtbronnen en armaturen en het verlichten van haar openbare ruimte rekening houden met
het tegengaan van lichtvervuiling.
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3.1.4 Lichthinder
Onder lichthinder worden die vormen van verlichting verstaan die hinder veroorzaken voor de
burgers. Een bekend voorbeeld hiervan is inschijnen door openbare verlichting in de
slaapkamer. Lichthinder zorgt voor een zekere mate van overlast. De gemeente Noordwijk
spant zich daarom in om lichthinder veroorzaakt door openbare verlichting tegen te gaan. Dat
uit zich bijvoorbeeld in een bewuste keuze voor het plaatsen van een mast en het type
armatuur. Daar waar het gaat over bestaande verlichting (en de “plaats” van de mast al
bepaald is) kijkt de gemeente naar vormen van afscherming van het licht dat hinder
veroorzaakt, bijvoorbeeld door het plaatsen van een kapje in het armatuur.

3.1.5 Burgerparticipatie
Door de sterke opkomst van internet en social media delen we steeds meer kennis en
informatie met elkaar. Het wordt daarmee ook makkelijker en laagdrempeliger voor mensen
om te participeren in discussies over talloze zaken, zowel op wereldniveau als regionaal - ook
over openbare verlichting. Zo worden bijvoorbeeld klachten over verkeerd geplaatste
verlichting snel gedeeld en besproken met omwonenden via media zoals Facebook en Twitter.
Er kan worden gesteld dat de tendens is dat de bemoeienis van burgers in keuzes die worden
gemaakt door de gemeente binnen de openbare ruimte toeneemt.
Veel gemeenten worstelen met vraagstukken hoe om te gaan met participatie van burgers en
andere belanghebbenden in het verlichten van de openbare ruimte. Dat speelt vooral bij het
aanpassen, veranderen, vervangen van bestaande openbare verlichting. Hoe regel je een goed
participatieproces en welke invloed heeft dit op de lichtkwaliteit? Het op de juiste wijze maken
van keuzes is voor velen lastig. Daar komt dan ook nog eens bij dat er allerlei externe zaken
zijn die de “beleving” van de gebruikers beïnvloeden. Bovendien zijn er nog maar weinig
bekende “best practices” van een goed participatieproces binnen de openbare verlichting in
Nederland.
De gemeente Noordwijk betrekt burgers en andere stakeholders bij het maken van keuzes in
haar openbare verlichting. Hierbij zet de gemeente primair de grote lijnen uit, berustend op
kennis en ervaring, die bij de doorsnede burger ontbreekt. Binnen deze kaders zijn er vaak
een aantal keuzemogelijkheden waarbij de gemeente ervoor kiest om de burger te betrekken.
Bijvoorbeeld: de gemeente heeft de kennis welke lichtbronnen en armaturen geschikt zijn voor
het (her)inrichten van de verlichting van een woonwijk. De gemeente selecteert 2 of 3
geschikte lichtmasten/armaturen/lichtbronnen en legt deze aan de burger voor. Op deze wijze
krijgt de burger inspraak wat er op straat komt te staan.

3.2

Technische en wetenschappelijke ontwikkelingen

3.2.1 Kennis over waarnemen in het donker
We nemen onze omgeving vooral waar met onze ogen. De kennis van het effect dat
(openbare) verlichting heeft op onze ogen is de laatste decennia flink toegenomen. Enkele
bevindingen:

De ooggevoeligheid is afhankelijk van het lichtniveau en de golflengte (kleur licht). De
maximale ooggevoeligheid bij een lichtniveau typisch voor openbare verlichting is in
verhouding met daglicht verschoven naar kleinere golflengte: van geel licht naar groen
licht.

De waargenomen hoeveelheid licht is afhankelijk van het lichtniveau, de golflengte en
de leeftijd. Bij lichtniveaus die typisch zijn voor openbare verlichting zullen ouderen
(60+) meer moeite hebben met het waarnemen van licht met kortere golflengten
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(koude/blauwachtige kleuren). Dit komt door een verminderde transmissie van deze
kleuren van de ooglens
De tijd die de ogen nodig hebben om zich aan te passen aan een bepaald lichtniveau is
afhankelijk van het lichtniveau en de leeftijd van de waarnemer. De adaptatietijd die
ontstaat bij plotselinge overgang van lichtniveaus is bij overgangen van licht naar
donker in het algemeen groter dan van donker naar licht. Daarnaast: Hoe ouder de
waarnemer is, hoe meer tijd zijn ogen nodig hebben om aan een zeker lichtniveau te
wennen.

Deze kennis met betrekking tot waarnemen biedt potentieel om een volgende kwaliteitsslag te
maken op de huidige openbare verlichting en mogelijke verdere besparing te realiseren.
Dit kan door het aanpassen van de openbare verlichting op lichtniveau én kleur op de lokale
situatie en mensen die ervan gebruik maken. Bijvoorbeeld:

Uitgaansgebieden, of plekken waar veel jongeren komen kunnen door meer
wit/blauwachtig (led) te worden verlicht niet alleen bijdragen aan energiebesparing,
maar ook aan en verhoging van de veiligheid door te verlichten op golflengten die
beter aansluiten bij de maximale ooggevoeligheid. Zodoende hebben jongeren minder
licht nodig om goed te kunnen waarnemen.

Ouderenwijken en bejaardencentra kunnen daarentegen juist beter worden verlichten
met warm/wit/geel licht. Tevens is het advies de lichtniveaus in deze gebieden
gemiddeld iets hoger in te stellen dan gemiddeld in verband met de achteruitgang van
ogen bij gevorderde leeftijd. Zo kunnen ook ouderen zich veilig door de openbare
ruimte bewegen.

Voor openbare plekken, zoals stations, winkelcentra of andere openbare gelegenheden
kan per situatie de verlichting naar niveau en lichtkleur ingesteld worden, afhankelijk
van de behoefte
De gemeente Noordwijk werkt bewust aan het slim verlichten van haar gemeente. Dat houdt
in dat in de keuzes die de gemeente maakt de kennis van licht en waarnemen zoveel mogelijk
wordt meegenomen.

3.2.2 LED verlichting
LED verlichting heeft beslist de toekomst binnen de openbare verlichting. LED’s berusten op
een andere technologie (halfgeleiderfysica) dan de tot onlangs veel gebruikte conventionele
gasontladingslampen. Dit brengt andere eigenschappen met zich mee die in het kader van
verlichten en duurzaamheid veel voordelen bieden. De meest voorkomende belangrijkste
eigenschappen om te kiezen voor LED binnen de openbare verlichting zijn de energiebesparing
die ermee gerealiseerd kan worden en de significant langere levensduur waardoor lampen
minder vaak vervangen hoeft te worden. Tegenwoordig is het ook economisch in veel gevallen
haalbaar om LEDs op steeds grotere schaal toe te passen. Daarnaast zijn LEDs in vrijwel alle
kleuren vrij gemakkelijk te produceren en dus leverbaar wat gepaard gaat met nieuwe
mogelijkheden om de openbare ruimte te verlichten. In de Openbare Verlichting zijn de Leds
ten opzichte van 5 jaar geleden, verder ontwikkeld en al veel warmer, hetgeen beter bij de
weggebruiker overkomt.

3.2.3 Statisch dimmen
Statisch dimmen binnen de openbare verlichting wordt in Nederland inmiddels op grote schaal
toegepast vanwege de jarenlange aandacht in Nederland voor energiebesparing en de lage
drempel in kosten en verkrijgbaarheid. Statisch dimmen is het op vaste tijden reduceren
(dimmen) van de verlichting onder het gangbare niveau. Zo kan er bijvoorbeeld verschil
worden aangebracht tussen verlichten in de spits,- waar veelal een hoger verlichtingsniveau
gewenst is- en verlichten in de nachtelijke uren. Het statisch dimmen gebeurt door het
aanbrengen van dimbare, vooraf voorgeprogrammeerde voorschakelapparaten die per
lichtpunt geïnstalleerd worden. De kosten zijn tegenwoordig minder dan 100 Euro per
armatuur. Het nadeel is dat een eenmaal geprogrammeerd lichtpunt achteraf niet meer
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eenvoudig kan worden aangepast; elk lichtpunt waarop een wijziging is gewenst of voorzien
dient dan apart opnieuw te worden geprogrammeerd hetgeen vaak hoge kosten met zich
meebrengt.
Statisch dimmen wordt in Noordwijk momenteel verlichting toegepast bij vervangingen van
bestaande lampen in woonwijken vanaf 36 Watt (b.v. PLL 36 Watt). Bij deze vervangingen
wordt gekozen voor Ledverlichting in combinatie met een statisch dimregime. Bij vervangingen
van lampen met lagere vermogens (b.v. 24 Watt) wordt ook Ledverlichting geplaatst, maar
deze wordt niet gedimd.

3.2.4 Dynamisch dimmen in combinatie met telemanagement
Naast statisch dimmen is dynamisch dimmen in combinatie met telemanagement in opkomst.
Dynamisch dimmen in combinatie met telemanagement is het dimmen van de openbare
verlichting op basis van omgevingsfactoren, zoals licht, verkeersaanbod en
weersomstandigheden. Bij de nieuwere varianten is er sprake van een volledige interactieve
communicatie tussen lichtpunten en centralen en lichtpunten onderling. Lichtpunten kunnen
centraal worden gemonitord en bediend. Een scala aan sensoren per lichtpunt kan worden
uitgelezen hetgeen het begrip “licht op maat” een nieuwe dimensie geeft. Door
telemanagement toe te passen kunnen aanpassingen in het dimregime of schakeltijden
gemakkelijk en centraal gebeuren. Dynamisch dimmen in combinatie met telemanagement is
in aanschaf wel duurder dan statisch dimmen.
De gemeente Noordwijk past dynamisch dimmen in combinatie met telemanagement toe op
wijk en gebiedsontsluitingswegen en grote parkeerterreinen. Hierbij heeft de politie de
mogelijkheid om bij een eventuele calamiteit de verlichting direct op te schalen naar 100%.

3.2.5 Detectie
Detectie binnen de openbare verlichting is een bijzondere vorm van dynamisch verlichten
waarmee veel energie kan worden bespaard. In principe wordt er bij detectie niet, of met een
zeer laag niveau verlicht, tenzij sensoren in een serie van lichtpunten een aankomende
voorbijganger registreren. De verlichting wordt dan 2 of 3 lichtmasten voorafgaand aan de
passage opgeschaald naar een hoger lichtniveau tot de voorbijganger gepasseerd is.
Vervolgens wordt het lichtniveau teruggebracht naar het lage niveau. Deze vorm kan vooral
interessant zijn in een gebied van de openbare ruimte met een lage verkeersintensiteit.
De gemeente Noordwijk past detectie vooral toe op fietspaden, op wegen in het buitengebied
en in parkjes. Hier is de burger / verkeersintensiteit in de avond/nacht laag en kan met behulp
van detectie veel energie worden bespaard.

3.2.6 Actieve en passieve markering en oriëntatieverlichting
Markering binnen de openbare verlichting kunnen worden onderscheiden in verlichte
markeringen (ofwel actieve markering) zoals bijvoorbeeld verlichte bermpaaltjes of
lichtpunten) en niet verlichte markering (bijvoorbeeld reflecterende bermpaaltjes). Daarnaast
kennen we oriëntatieverlichting. Dat zijn bijvoorbeeld verlichtingsobjecten die op bepaalde
strategische locaties worden zodanig dat een burger het kan gebruiken als een “baken” in het
donker.
De gemeente Noordwijk past vormen van actieve en passieve markering en
oriëntatieverlichting vooral toe op wegen in het buitengebied van de gemeente.
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Huidige situatie
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4.1

Overzicht
De gemeente Noordwijk is een gemeente aan de Nederlandse kust en telt 25.762 inwoners (1
januari 2016, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 51,53 km² waarvan 16,12 km² water.

Noordwijk is een groeiende gemeente. Door uitbreiding van de bevolking en bouw van nieuwe
wijken groeit ook het verlichtingsareaal. Ondanks de groei van het areaal neemt het jaarlijkse
energieverbruik van de openbare verlichting in Noordwijk af. Dat komt omdat Noordwijk bij
nieuwbouw of vervanging van verlichting kiest voor duurzame en energiezuinige verlichting
waarbij met minder energieverbruik een vergelijkbare of betere lichtkwaliteit wordt
gerealiseerd.
In onderstaande tabel zijn een aantal karakteristieke openbare verlichtingsparameters
weergegeven over de periode 2013 – 2016.

Aantal openbare verlichting lampen (#)
Aantal lampen met LED (#)
Aantal gedimde lampen (#)
Opgesteld systeemvermogen (kW)
Energieverbruik zonder dimmen (kWh)
Energieverbruik met dimmen (kWh)
Percentage energiebesparing door dimmen (%)
Percentage energiebesparing t.o.v. 2013 (%)
Blauw is geschat op basis van de ovl-gegevens
2016

2016
5656
1308
583
270
1120064
1059863
5,4
9,6

2014
5519
605
430
289
1198342
1153940
3,7
1,6

2013
5397
148
286
290
1201645
1172112
2,5
0,0

Op basis van bovenstaande tabel kunnen een aantal bevindingen worden gedaan.
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4.2

Ten opzichte van 2013 is het OVL-areaal van de gemeente Noordwijk in 2016 gegroeid
met 5% procent terwijl tegelijkertijd het energieverbruik in dezelfde periode is gedaald
met 10%.
Het aandeel LED verlichting t.o.v. het totale areaal is gegroeid van 3% in 2013 naar
23% in 2016
Het aandeel gedimde OVL-lichtpunten is gegroeid van 5% van het totale areaal in
2013 naar 10% in 2016

Lichtmasten, armaturen en lichtbronnen
Als uitgangspunt voor de berekeningen en gegevens in het volgende hoofdstuk is het
areaalbestand openbare verlichting van 1-2–2016 van Noordwijk genomen.

4.2.1 Lichtmasten
Noordwijk bezit 5376 lichtmasten. Op het moment van schrijven zijn 152 lichtmasten ouder
dan de technische levensduur van 40 jaar; dat komt overeen met 3% van het totale aantal
lichtmasten in Noordwijk. In onderstaande afbeelding is de leeftijdsopbouw van de lichtmasten
weergegeven.

Leeftijdsevolutie OVL masten gemeente Noordwijk

Procentuele
verdeling (%)
60,0
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3,2
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0,0
0-10 jaar
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De gemeente Noordwijk heeft het afgelopen decennium een behoorlijke investering gedaan in
het vervangen van lichtmasten. Hierdoor is het aantal lichtmasten dat aan vervanging toe is
kleiner geworden dan 5% van het totale areaal (in 2016 zelfs 3%). De vervangingen komen
ten goede aan de (verkeers)veiligheid en verlagen de jaarlijkse onderhoudskosten. De
gemeente Noordwijk vervangt bewust: Bij lichtmasten die ouder zijn dan 35 jaar voert de
gemeente preventief 5-jaarlijks sterktemetingen uit om te bepalen of een mast nog voor een
extra periode van 5 jaar mee kan of moet worden vervangen.

4.2.2 Armaturen
Noordwijk beschikt over 5656 armaturen (lampenkappen). Er zijn 299 armaturen ouder dan de
technische levensduur van 20 jaar; dat komt overeen met 5% van het totale aantal armaturen
in Noordwijk. In onderstaande afbeelding is de leeftijdsopbouw van de armaturen
weergegeven.

Leeftijdsevolutie OVL armaturen gemeente Noordwijk

Procentuele
verdeling (%)
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De gemeente Noordwijk heeft een gezonde leeftijdsopbouw van armaturen. Slechts 1 tot 5%
van het totale areaal aan armaturen is in de afgelopen jaren ouder dan de technische
levensduur (20 jaar). De gemeente is sinds een paar jaar bezig met invoering van LED
verlichting in haar openbare verlichting. Bij vervanging van armaturen worden nieuwe
armaturen geplaats in combinatie met LED.
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4.2.3 Lichtbronnen
De meeste lichtbronnen voor openbare verlichting in Noordwijk zijn lampen. Noordwijk heeft
5656 lampen en 50 schijnwerpers. De lampen die gebruikt worden bestaan hoofdzakelijk uit
moderne conventionele lampen. Dit zijn onder andere de zogeheten compact
fluorescentielampen (PLL) en de hogedruk natriumlampen (SON). Een klein aandeel lampen
(2,5%, 2016) kan worden bestempeld als verouderd en een groeiend aandeel lampen (23%,
2016) binnen de openbare verlichting bestaat uit zogeheten LED (Light Emitting Diode)
lampen. Dit zijn zeer moderne lampen die werken op basis van halfgeleiderfysica. In
onderstaande figuur zijn enkele voorbeelden opgenomen:

Conventionele lamp (SON) links en moderne LED lamp rechts. Kenmerkend voor LED lampen
zijn de kleine felle lichtpuntjes die in sommige modellen goed zichtbaar zijn. Door de keuze
van het armatuur (kap) die de lamp omhult en het licht verspreidt is de lichtbron (lamp) soms
slecht te zien en kan het lastig zijn om – eenmaal geplaatst - een LED lamp vanaf afstand te
herkennen.

voorbeeld van een armatuur
uitgerust met
een conventionele lamp

voorbeeld van een armatuur
uitgerust met een LED lamp
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In onderstaande figuren is de ontwikkeling van het OVL-areaal over de jaren 2013- 2016
weergegeven. TL&SOX zijn verouderde type lampen; PLL en SON lampen zijn anno 2016 nog
steeds het meest te vinden binnen de openbare verlichting in Nederland. LED lampen zijn
sterk in opkomst, ook in Noordwijk.

Procentuele verdeling van verschillende type lampen voor openbare verlichting in de gemeente

Noordwijk voor de jaren 2013, 2016 en 2020. TL&SOX lampen zijn verouderde type lampen,
SON, SONT en PLL lampen zijn conventionele varianten die momenteel binnen Nederland nog
het meest worden waargenomen, moderne LED lampen zijn in opkomst
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Beleidskeuzes Noordwijk 2016 – 2021
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De gemeente Noordwijk ambieert een goede, moderne en duurzame openbare verlichting. In
de overwegingen en besluitvorming of en hoe er verlicht wordt zijn verkeersveiligheid, sociale
veiligheid en leefomgeving/sfeer de primaire kaders waarop keuzes worden gebaseerd. Indien
dat past binnen deze kaders worden sociale, maatschappelijke en technische ontwikkelingen
meegenomen. De doelstellingen van Noordwijk op het vlak voor verlichting kunnen als volgt
worden omschreven:
1. Voldoen aan een kwalitatief goede en duurzame openbare verlichting; verlichten op
maat
2. Streven naar de energiebesparingsdoeleinden
3. Oog en ruimte voor innovatieve ontwikkelingen
De uitwerking van de doelstellingen leidt tot de volgende algemene beleidskeuzes:
1. Verlichten conform de richtlijnen openbare verlichting
Om te voldoen aan een kwalitatief goede en duurzame openbare verlichting kiest de
gemeente Noordwijk er al jaren voor om in de gehele gemeente de Richtlijnen
Openbare Verlichting (ROVL, of de opvolgers) te volgen. Dit beleid zal de gemeente
ook de komende 5 jaren doorzetten. Dit beleid bepaalt per plek/straat in Noordwijk
onder andere:

het wel of niet te verlichten van een plek of straat

de minimale en maximale lichtniveaus

de minimale gelijkmatigheid van de verlichting,

de hoeveelheid, plaatsing en locatie van de lichtpunten,

de keuze en eigenschappen van mast, armatuur en lichtbron

de maximale hoeveelheid waarmee de verlichting gedimd kan worden.
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2. Bij vervangingen of nieuwbouw LED toepassen
Bij lampvervangingen en remplacerondes kiest de gemeente Noordwijk uit
duurzaamheids- en energiebesparingsoverwegingen voor het structureel toepassen
van LED verlichting. Dat heeft er de afgelopen 3 jaren toe geleid dat het aandeel LED
is gegroeid van 2% tot 23%. De gemeente zet dit beleid de komende beleidsperiode
van 5 jaren door. Daarmee is de verwachting dat over 5 jaar meer dan 60% van de
lampen binnen de openbare verlichting in Noordwijk zal bestaan uit LED.

LED – Openbare Verlichting Noordwijk - februari 2016
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3. Wegwerken van het resterende achterstallige onderhoud
De gemeente Noordwijk heeft een klein aandeel achterstallig onderhoud. In 2016
bedraagt dit 3% van de lichtmasten en 5% van de armaturen. De afgelopen 3 jaar is
dit aandeel nagenoeg constant gebleven. In de komende 5 jaren streeft de gemeente
naar het reduceren van het achterstallige onderhoud tot 0%. Dit betekent dat:

Alle lichtmasten in Noordwijk die momenteel of in de komende 5 jaar de
levensduur van 40 jaar halen of overschrijden binnen 5 jaar worden vervangen
of worden gemeten op sterkte. Slechts als de sterktemeting positief is voor
een nieuwe periode van 5 jaar zal de mast blijven staan.

Alle armaturen in Noordwijk die momenteel in de komende 5 jaar de
levensduur van 20 jaar halen of overschrijden binnen 5 jaar worden vervangen
Om dit te realiseren heeft de gemeente een gedetailleerd vervangingsplan opgesteld.

Lichtmasten>40 jaar en armaturen>20 jaar – februari 2016
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4. Uniformiteit en standaardisatie van het areaal
De gemeente Noordwijk past het UFOR/LIOR toe en streeft naar standaardisatie van
haar materiaal binnen het OVL-areaal. De grootschalige toepassing van LED lampen
zal hieraan een bijdrage leveren. In 2016 werden er 56 verschillende armaturen
toegepast. De streefwaarde van de gemeente Noordwijk is 18 verschillende armaturen.
Het standaardiseren van materialen doet de gemeente Noordwijk tijdens
remplacerondes, grootschalige mast en armatuurvervangingen, of bij nieuwbouw. De
gemeente pakt dit aan door:

Binnen wijken zoveel mogelijk dezelfde lichtmasten, armaturen en lampen toe
te passen. Tussen wijken kan het gekozen armatuur verschillen, afhankelijk
van de inspraak van bewoners, de architectuur en de beschikbaarheid van
armaturen.

Voor wijkontsluitingswegen te kiezen voor 1 mast/armatuurcombinatie.
5. Statisch en dynamisch dimmen toepassen
De gemeente Noordwijk past op grote schaal dimmen toe binnen de openbare
verlichting, voornamelijk uit energiebesparingsoogpunt. Alle PLL 36 Watt lampen in
woonwijken (en lampen met hogere vermogens) worden vervangen door LED lampen
die gelijk voorzien worden van een dimregime. De LED lampen worden gekozen op
basis van een gelijke lumenoutput. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid licht die op
straat valt gelijk is aan de situatie voor de vervanging. Het vermogen van de LED lamp
is dan een uitkomst, echter, afhankelijk van de situatie, kan op deze wijze tientallen
procenten tot in enkele gevallen meer dan de helft aan energie per vervanging worden
bespaard. PLL 24 Watt lampen worden ook vervangen door LED lampen, maar worden
niet gedimd. Daarnaast wordt een dimoplossing met telemanagement toegepast op
(wijk)ontsluitingswegen, bedrijventerreinen en op de grotere parkeerterreinen. Als in
het buitengebied besloten wordt om te verlichten dan past de gemeente Noordwijk
hier dimbare verlichting of detectie toe.
6. Innovatieve proefprojecten
De gemeente Noordwijk gaat met de tijd mee en kiest, binnen grenzen, voor
innovatieve proefprojecten in haar openbare verlichting. De komende 5 jaar is de
verwachting dat Smart City concepten en de multifunctionele lichtmast sterk aan
terrein zullen winnen. De gemeente zal onderzoeken welke van concepten en vormen
zij zal- en wil toepassen in de vorm van een proefproject.
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Beleidsuitwerking per gebied
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Primaire doelstelling van de gemeente Noordwijk is het bevorderen van een veilige en leefbare
openbare ruimte door middel van een kwalitatief goede en duurzame openbare verlichting. De
gemeente Noordwijk heeft aan de aspecten verkeersveiligheid, sociale veiligheid en
leefbaarheid per gebied een relevantiewaardering gegeven op een schaal van 1 t/m 3 waarbij
1 het meest relevant is en 3 het minst relevant. Dit is zichtbaar in onderstaande tabel.

Gebied

6.1

Verkeersveiligheid

Sociale
veiligheid

Leefbaarheid

Woonwijken
Bedrijventerreinen

2
1

1
2

2
3

Winkelcentra
Wijk en
gebiedsontsluitingswegen

2
1

1
2

1
3

Buitengebied
Fietsroutes

1
1

2
2

3
3

Recreatiegebieden
Natuurgebieden

2
3

1
3

3
3

Bijzondere locaties
Strand

2
x

3
x

1
x

Woonwijken
In woonwijken ondersteunt openbare verlichting de verkeersveiligheid en sociale veiligheid van
de inwoners en aanwezigen in de woonwijken. Een goede openbare verlichting in woonwijken
helpt bij de oriëntatie in het donker, vermindert de kans op inbraak, verhoogt in veel gevallen
de sfeer van de woonwijk in de avond en nacht en draagt bij aan de veiligheidsbeleving van de
bewoners.
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Noordwijk kiest ervoor om in woonwijken bij lampvervangingen warm wit licht toe te passen.
Het witte licht zorgt voor kleurherkenning hetgeen de sociale veiligheid bevordert.
Afhankelijk van de lichtberekening is de lichtpunthoogte 5 tot 7 meter. In woonwijken hanteert
de gemeente zoveel mogelijk hetzelfde armatuur/dezelfde armaturen, echter per woonwijk kan
de keuze verschillen (afhankelijk van toegepaste architectuur, smaak en beschikbaarheid). De
hoofdroutes in de woonwijken worden in een onderscheidend armatuur uitgerust om de
weggebruiker te ondersteunen bij de oriëntatie in de woonwijk (b.v. Vinkeveld en Grashoek).

6.2

Bedrijventerreinen
Het verlichten van bedrijventerreinen gebeurt primair omwille van het bevorderen van de
verkeersveiligheid. De wegen zijn vaak recht en breed en er wordt regelmatig, vooral door
bekende gebruikers, hard gereden. Bovendien maakt manoeuvrerend vrachtverkeer
regelmatig deel uit van de groep frequente gebruikers. Een goede en overzichtelijke situatie
van de weg en de daaromheen liggende openbare ruimte is belangrijk. Voor bedrijventerreinen
is kleurweergave minder belangrijk.
De bedrijventerreinen van Noordwijk liggen vooral tegen de gemeentegrens van Katwijk. Bij
vervanging van bestaande lichtmasten en armaturen aan het einde van de levensduur kiest
Noordwijk voor haar bedrijventerreinen voor 8 meter hoge lichtmasten in combinatie met
Philips Luma armaturen en Ledverlichting. De Ledverlichting wordt voorzien van een
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dimoplossing met telemanagement waardoor ieder armatuur van afstand bedienbaar is.
Kruisingen en rotondes worden minder gedimd in verband met de ondersteuning die de
verlichting biedt aan de verkeersveiligheid.

6.3

Winkelcentra
In winkelcentra draagt de openbare verlichting primair bij aan de sfeer en de veiligheid. Een
kwalitatief goede verlichting draagt bij aan een reductie van vandalisme en verhoogt de
toestroom van winkelende of passerende mensen (en draagt dus indirect bij aan de omzet van
de winkeliers), vooral in de wintermaanden wanneer het vroeg donker is.

Noordwijk kiest voor het verlichten van haar winkelcentra voor een sierlijk armatuur in
combinatie met LED verlichting.

6.4

Wijk- en gebiedsontsluitingswegen
Het verlichten van wijk en gebiedsontsluitingswegen wordt primair gedaan uit
verkeersveiligheidsoverwegingen. Goed verlichte wijk en gebiedsontsluitingswegen reduceren
de kans op ongevallen en letsel in de avond en de nachtelijke uren.
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Noordwijk kiest voor 8 meter hoge lichtmasten in combinatie met Philips Luma armaturen en
Ledverlichting die worden geïnstalleerd bij vervanging van bestaande lichtmasten en
armaturen aan het einde van de levensduur. In onderstaande afbeeldingen een voorbeeld bij
dag en nacht.

Philips Luma (LED) bij dag (figuur boven)
en nacht (figuur beneden).
De Ledverlichting wordt voorzien van een dimoplossing met telemanagement waardoor ieder
armatuur van afstand bedienbaar is. Kruisingen en rotondes worden minder gedimd in verband
met de ondersteuning die de verlichting biedt aan de verkeersveiligheid.

6.5

Buitengebied
Het buitengebied zijn voornamelijk de gebieden buiten de bebouwde kom. Omdat er weinig
bebouwing is, zijn de gebieden zonder openbare verlichting vaak donker. In sommige gevallen
wordt openbare verlichting geplaatst uit een overweging van (verkeers)veiligheid, om
voetgangers, fietsers en auto’s een betere oriëntatie te bieden en/of een betere zichtbaarheid
van/op potentieel verkeersgevaarlijke omgevingen (zoals bijvoorbeeld kruisingen en scherpe
bochten). Vaak wordt in het buitengebied ook gebruik gemaakt van passieve en actieve
markering van het wegdek ter oriëntatie. Ook wordt regelmatig detectie van openbare
verlichting gebruikt om energie te besparen.
Noordwijk hanteert voor de grotere wegen in het buitengebied hetzelfde beleid als voor de wijk
en gebiedsontsluitingswegen. Voor kleinere wegen en/of bestaande of nieuwe onverlichte
wegen in het buitengebied kiest de gemeente per situatie voor niet verlichten, passief
verlichten (bijvoorbeeld toepassen van wegdekreflectoren, of actief verlichten (plaatsen van
lichtmasten)
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6.6

Fietsroutes
We onderscheiden 2 soorten fietsroutes: fietsroutes die verbonden zijn aan een weg en vrij
gelegen fietsroutes. Vanwege de toename van verschillende soorten voertuigen die zich op
fietspaden begeven (zoals fietsers, scooters, maar nu ook e-bikes en (semi) elektrische
fietsen) nemen de snelheidsverschillen tussen langzame en snelle gebruikers van het fietspad
toe. Dat kan leiden tot verkeersonveilige situaties. Zeker bij fietspaden die veelvuldig gebruikt
worden (bijvoorbeeld langs een drukke weg in de bebouwde kom) wordt geadviseerd om deze
goed te verlichten.
Het verlichten van vrij gelegen fietsroutes kent een additionele dimensie en heeft in Nederland
al regelmatig tot discussie geleid. Enerzijds kan het bijdragen aan de objectieve veiligheid en
veiligheidsbeleving van de gebruiker, anderzijds kan het juist een potentieel onveilige situatie
creëren: de gebruiker kan zo vanuit het donker prima en ongezien worden
gezien/geobserveerd door mogelijke kwaadwillende personen: we noemen dat schijnveiligheid.
Door middel van het bewust wel of niet verlichten van (vrij gelegen) fietspaden kan de
gemeente ook een sturende/controlerende functie uitoefenen op het fietsverkeer. Hierdoor kan
de gemeente er bijvoorbeeld juist voor kiezen om die routes te verlichten waarbij de sociale
controle het grootst is. Op deze wijze worden gebruikers aangemoedigd juist voor deze route
in de avond/nacht te kiezen.
De meeste fietsroutes in Noordwijk zijn verbonden met (gebieds)ontsluitingswegen en worden
actief verlicht ter ondersteuning van de sociale- en verkeersveiligheid. Fietspaden in het
buitengebied van Noordwijk zullen in beginsel niet worden verlicht, echter dit zal per situatie
door de gemeente apart onder de loep worden genomen. Hierbij kan de gemeente ervoor
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kiezen voor actieve sturing van gebruikers door een pad in het buitengebied bewust te
verlichten

6.7

Recreatie, groot groen en natuurgebieden
Noordwijk zal recreatiegebieden, zoals bijvoorbeeld de duinen bewust niet verlichten omdat de
gemeente het gebruik ervan in de avond en nacht wil ontmoedigen vanwege de lage sociale
controle. Natuurgebieden worden eveneens niet verlicht om gebruik ervan in de nacht te
ontmoedigen en vanwege het zoveel mogelijk behouden van het dag/nachtritme van de dieren
die er leven.

6.8

Bijzondere locaties
Er zijn locaties waar de gemeente juist aandacht op wil vestigen in de avond/nacht of die juist
een speciale vorm van verlichting behoeven. Sfeer en beleving spelen een belangrijke rol bij
het verlichten van monumentale gebouwen en panden, kerken, standbeelden of bijzondere of
karakteristieke locaties. Vaak worden hiervoor schijnwerpers en verschillende kleuren licht
toegepast. Voorbeelden zijn de vuurtoren van Noordwijk, welke in 2016 opnieuw in het licht
zal worden gezet, de grote kerk van Noordwijk, het gemeentehuis van Noordwijk en diverse
standbeelden.

6.9

Strand
In verband met het zeeleven en de fysieke veiligheid is het niet toegestaan horizontaal op het
strand gerichte verlichting toe te passen. Ook met andere verlichting moet terughoudend
worden omgegaan.
De strandafgangen en het strand zijn niet aangesloten op het openbare verlichtingsnet. De
verlichting heeft geen functie die gerelateerd is aan veiligheid (slechts oriëntatie) en vormt
GEEN onderdeel van dit beheer en het beleidsplan.

6.10

Overige openbare ruimte van Noordwijk
De gemeente Noordwijk verlicht in principe geen:
Achterpaden
Voortuinen
Parken (met uitzondering van wandelroutes in parken waar detectie wordt toegepast)
Kleinere parkeerplaatsen. De grotere parkeerplaatsen worden wel verlicht.
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6.11

Overige verlichting in Noordwijk
Naast openbare verlichting zijn er nog andere kunstmatige lichtbronnen die bijdragen aan de
verlichting in en van de openbare ruimte. Deels is deze verlichting in eigendom van- en in
beheer bij de gemeente en deels ligt het eigendom en beheer buiten de gemeente. Binnen
beleid en beheer van de gemeente vallen het verlichten van:
bewegwijzering
bushokjes
Voor zover de lichtbronnen in beheer van de gemeente Noordwijk zijn, zal de gemeente per
situatie beoordelen of verlichting nodig is waarbij het uitgangspunt is dat bushokjes (abri’s) en
bewegwijzering door de gemeente Noordwijk in beginsel verlicht worden.

Buiten
-

het beleid en beheer van de gemeente vallen:
strandverlichting
reclameverlichting
kantoorverlichting,
winkelverlichting,
bedrijfsverlichting,
sportveldverlichting,
agrarische verlichting,
verlichting door woningbouwcorporaties
verlichting door particulieren.
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7

Organisatie
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7.1

Inleiding
Openbare verlichting is zowel een breed als diepgaand vakgebied. Het beheer en onderhoud
vereisen een behoorlijke inzet, zodat de openbare verlichting ondersteuning biedt aan
veiligheid en leefbaarheid, zowel nu als in de toekomst. De gemeente kan besluiten de
werkzaamheden zelf uit te voeren of om een deel van de (uitvoerende) taken uit te besteden.
Als de gemeente besluit de werkzaamheden uit te besteden blijft echter kennis en inzet vanuit
eigen organisatie noodzakelijk om op een goede manier de regie te kunnen voeren.

7.2

Organisatie Noordwijk
Noordwijk heeft, net als veel gemeenten in Nederland het onderhoud op openbare verlichting
(OVL) uitbesteed. De regievoering doet zij zelf evenals onderstaande werkzaamheden, die
tenminste voor een groot deel voor een goede regievorming noodzakelijk worden geacht:

Het opdoen en onderhouden van een minimaal kennisniveau t.a.v. wettelijke,
maatschappelijke en technische ontwikkelingen, materialen en processen.

het opstellen van onderhouds- en vervangingsplannen

het ontwerpen en toetsen van lichttechnische plannen

het coördineren van de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden.

het deelnemen in overlegstructuren met kennis/belangenpartijen, buurgemeenten,
leveranciers en andere stakeholders, zoals overleggen met regionale gemeenten en
het landelijke Inter Gemeentelijke overleggroep Openbare Verlichting. (IGOV)

Opstellen van bestek voor uitvoering

Algemene werkzaamheden in het kader van het openbare verlichtingsbeleid en beheer
Daarnaast valt binnen dezelfde divisie in de gemeente Noordwijk het beheer en onderhoud
voor verkeersregelinstallaties (VRI), de verkeersborden, bewegwijzeringen, markeringen en
straatnaamborden.
In onderstaande tabel staat de totaal benodigde inzet samengevat.
Benodigde inzet
Gemeentelijke inzet openbare verlichting

7.3

Aantal FTE
1,0

Aantal uren/jaar
1.450

Gemeentelijke inzet verkeersregelinstallaties, etc.

0,7

1.015

Totale inzet

1,7

2.465

Landelijk
Hoewel de individuele verschillen tussen gemeenten groot zijn (zowel in omvang van de
portefeuille waaronder openbare verlichting valt, als in uitbestede werkzaamheden en de
aandacht die de gemeente in haar gemeentelijke beleid en uitvoering geeft aan openbare
verlichting) kan worden uitgegaan van een inzet van 1.0 FTE voor elke gemeente met een
areaal van 5.000 lichtmasten die regie wil houden over het beheer en onderhoud van haar
eigen openbare verlichting. Voor grotere gemeenten zijn de organisatorische verschillen
aanzienlijk maar kan worden gerekend met een uitbreiding van de inzet tussen de 0.2FTE en
0.6 FTE voor elke 10.000 extra lichtmasten.
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8

Communicatie
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De burger is in het algemeen niet of weinig begaan met openbare verlichting. Voor de meeste
burgers moet de verlichting functioneren en dient de openbare verlichting het doen en laten
niet (ver)storen; burgers hoeven vaak de achtergrond of de oorzaak van een storing niet te
weten. Als de verlichting niet functioneert, of als de verlichting storend is (bijvoorbeeld door
inschijning) volgt er in veel gevallen een klacht.
Een goed ingericht klachtenmanagement proces omvat veel meer dan de afhandeling van een
klacht. Het betreft alle maatregelen om meldingen van burgers en bedrijven over het niet of
niet goed functioneren van openbare verlichting om te zetten in herstel- en verbeteracties. In
principe kan iedere storingsmelding worden opgevat als een klacht.
Klachten zijn te onderscheiden in verschillende gradaties. Storingen of uitval van verlichting op
een gevaarlijke kruising is van een andere gradatie dan de wens van (een) burger(s) om een
bepaalde plek meer of minder te verlichten. De consistentie en wijze waarop de gemeente dit
behandelt bepaalt onder andere de tevredenheid van de burger.
Een goed ingericht klachtenmanagementsysteem is onder meer belangrijk vanwege:

Indien een niet (juist) afgehandelde melding leidt tot ongevallen, schade, letsel, of
andere vorm van al dan al niet blijvende ongemakken kan de gemeente een claim
ontvangen. Met het beoordelen van meldingen en tijdig oplossen van klachten kan de
gemeente claims voorkomen.

Veel gemeenten zien interactie van burgers en bedrijven in de openbare verlichting
nog als bemoeienis. Echter een goede interactie en participatie kan de gemeente veel
voordeel geven. De grootste irritatiefactor voor gemeenten (“we doen het altijd wel
voor iemand niet goed”) is tevens de grootste “kracht” van de burger en bedrijven:
door de kracht van de grote aantallen kan de gemeente snel een heel nauwkeurig
beeld verkrijgen over de algemene behoeften en tevredenheid. Daardoor kan de
gemeente haar diensten veel beter afstemmen op de benodigdheden en wensen van
burgers en bedrijven.
Voor burgers en bedrijven is het belangrijk dat zij weten waar zij een klacht kunnen indienen
en hoe er vervolg aan wordt gegeven. De wijze waarop melding gemaakt kan worden, is
onderdeel van het communicatiebeleid van de gemeente. Voor klachten over de openbare
verlichting kent de gemeente Noordwijk een klachtencentrale. Hier worden binnengekomen
klachten geregistreerd. Daarnaast is er een digitale omgeving / website “Verbeter de Buurt”.
Opmerkingen of klachten over de openbare verlichting die hierop binnenkomen, worden
rechtstreeks doorgezet naar de klachtencentrale.
De klachten worden verzameld en doorgegeven aan de aannemer. De aannemer zorgt ervoor
dat de klacht wordt verholpen en geeft een terugkoppeling aan de melder. Indien er een
storing is aan het net geeft de gemeente Noordwijk of de aannemer de storing door aan
Liander ( de netbeheerder).
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Beheer Noordwijk 2016 – 2021
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Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting omvat alle activiteiten van uitvoerende
diensten die voorkomen uit het beleid openbare verlichting en verricht moeten worden om de
openbare verlichting goed en veilig te kunnen laten functioneren. Dit geldt zowel voor het het
ondergrondse kabelnet als voor het bovengrondse net. Het ondergrondse kabelnet wordt
verzorgd door de netbeheerder. In de gemeente Noordwijk is dat Liander. Liander is
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het ondergrondse kabelnet.
Net/Kabelstoringen worden aan Liander gerapporteerd en volgen de afhandelingsprocedure
van Liander. Noordwijk heeft daarnaast 1 solonet (wijk Boechorst) waarvan zij zelf het beheer
en onderhoud verzorgt.

9.1

Beheermethodiek
Bij een goed beheer van de openbare verlichting wordt kapitaalvernietiging zoveel mogelijk
voorkomen. Zo blijft de gemeentebegroting in balans. Dit houdt voor het materiaal in dat
onderdelen worden vervangen bij het bereiken van de technische levensduur.
Concreet betekent dit dat:

Lichtmasten worden na een levensduur van 40 jaar vervangen. Na het 30 jaar vindt
er een elke 5 jaar een inspectie en sterktemeting van de lichtmasten plaats om te
bepalen of ze nog voor een periode van 5 jaar kunnen blijven staan.

Armaturen worden na een levensduur van 20 jaar vervangen

Lichtbronnen:
o PLL lampen (vooral te vinden in woonwijken) worden elke 6 jaar vervangen
o PLT lampen (vooral te vinden in woonwijken) worden elke 4 jaar vervangen
o SON lampen (vooral te vinden langs wijkontsluitingswegen) worden elke 4 jaar
vervangen
o SOX lampen (vooral te vinden buiten de bebouwde bom, in buitengebied en
langs wijkontsluitingswegen) worden elke 3 jaar vervangen
o LED lampen (in woonwijken en langs wijkontsluitingswegen) worden elke 20
jaar vervangen

9.2

Onderhoudsmethodiek
De gemeente Noordwijk past een combinatie toe van preventief onderhoud en correctief
onderhoud. Het uitvoeren van het onderhoud is vanwege efficiëntieoverwegingen uitbesteed
aan 1 externe partij (aannemer). De prestatieafspraken zijn vastgelegd in een bestek waaraan
de aannemer zich heeft verbonden.
Prestatie-eis
De aannemer moet er zorg voor dragen dat per kalenderweek minimaal 95% van de
bovengrondse verlichting normaal functioneert. De cumulatieve uitval mag maximaal 6% per
jaar zijn. Deze prestatie-eis geldt per wijk. Verdeeld over het jaar worden enkele wijken
geheel gecontroleerd. De wijkindeling is conform de gemeentelijke wijkindeling. De maximale
uitvalduur bedraagt 7 werkdagen.
Controle
De aannemer levert maandelijks een overzicht aan waaruit de prestatie wordt afgezet tegen
de prestatie-eis. De uitval wordt een aantal malen per jaar gecontroleerd met behulp van
controleronden per wijk door gemeentelijke inspecteurs. Deze wijken worden random
gegenereerd en op de samenstelling van deze controlelocaties kan geen invloed worden
uitgeoefend.

9.2.1 Preventief onderhoud
Preventief onderhoud omvat alle werkzaamheden die erop gericht zijn om (vroegtijdige) uitval,
storingen of schade aan het OVL-areaal en de gevolgen hiervan te voorkomen. Hieronder
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vallen onder andere inspecties van de verlichting, groepsremplace (het vervangen van
lampen) en het conserveren/schilderen/rechtzetten van lichtmasten.
Groepsremplace, controle en inspectie
In een periode van 2 - 4 jaar vindt tenminste 1 groepsremplaceronde van lampen plaats.
Hierbij worden alle lampen die het einde van de levensduur naderen (of hebben overschreden)
vervangen voor LED varianten. Structurele en grootschalige vervanging door- en toepassing
van LED lampen waarvan de levensduur tot 5 tot 10 x de levensduur van conventionele
lampen bedraagt, zal leiden tot minder lampvervangingen per jaar. Dit zal leiden tot een
reductie van de jaarlijkse onderhoudskosten.
Tijdens de groepsremplaceronde worden de volgende controles/inspecties uitgevoerd:

De aanwezigheid van schoonzand tot 10 cm boven het omringende maaiveld t.b.v
stevigheid lichtmast en ter voorkoming van draaien;

Afwezigheid van condenswater in de mast;

De aanwezigheid en juistheid van mastnummers;

De stand van de lichtmast;

Corrosie bij maaiveld;

Klemmen op deugdelijke bevestiging aders en trekontlasting;

Contacten op deugdelijke bevestiging;

Lampsteun op deugdelijke bevestiging;

Voorschakelapparatuur op werking;

Kwaliteit pakking en eventueel vervangen van de pakking;

Bevestiging van het armatuur;

Stand van het armatuur;

Reiniging van de armatuurkappen en, indien van toepassing de spiegels van de
armatuurkappen

Staat van de conservering lichtmast;

Controleren van de gangbaarheid en invetten van deursluitingen, indien nodig
vervangen van de sluiting
Alle geconstateerde bevindingen tijdens de groepsremplace worden gemeld. Een deel van de
gebreken wordt meteen bij constatering hersteld. Het overige deel van de gebreken en/of
bevindingen wordt primair door de gemeente beoordeeld voordat er correctieve
onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden.

9.2.2 Correctief onderhoud
Onder correctief onderhoud wordt verstaan het herstellen van storingen, of spoedeisende
storingen en schaden aan de openbare verlichtingsinstallaties als gevolg van o.a. ouderdom,
aanrijdingen en/of vandalisme.
Storingen aan - en uitval van lichtpunten
Onder het herstel van storingen aan OVL-installaties wordt verstaan:

Het analyseren van een storing en initiëren van het herstel en het uitvoeren van
herstel van de functionaliteit, inhoudende onder meer:

Het herstellen van lampdefecten

Het rechtzetten van lichtmasten

Het herstellen van e-installatie defecten

Het herstellen van defecten aan armaturen

Het herstellen van defecten aan gemeentelijk OVL-kabel netwerk en installaties.
De gemeente Noordwijk heeft met de aannemer afgesproken dat bij herstel van spoedeisende
storingen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

Binnen 2 uur wordt begonnen met de werkzaamheden ter plaatse van de calamiteit.
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Het herstel van niet-spoedeisende storingen vindt binnen 7 kalenderdagen plaats na
melding aan de aannemer. Tevens dient de aannemer ervoor te zorgen dat binnen 7
kalenderdagen op de plaats van de niet spoedeisende storing "licht" aanwezig is. Dit
kan tijdelijk met een noodmast/armatuur. Het definitieve herstel vindt plaats in
overleg met de gemeente Noordwijk.

Rechtzetten van lichtmasten
Bij een duidelijk zichtbare afwijking ten opzichte van het lood zal de aannemer, op aangeven
van de gemeente Noordwijk en beschreven in de maandlijst, de mast weer in het lood
brengen, en de armaturen haaks op de weg zetten
Schades aan lichtpunten
De gemeente Noordwijk heeft met de aannemer afgesproken dat bij schades aan lichtpunten
de volgende bepalingen van toepassing zijn:

Analyseren van de schade en de te nemen maatregelen

Het inschakelen van de storingsdienst van de netbeheerder indien nodig

Het veiligstellen van de installatie zodanig dat er op generlei wijze risico is voor
verdere schade en of letsel

In het geval van onherstelbare schade het op aanwijzing van de directie nemen van
tijdelijke maatregelen

Het zorg dragen voor de administratieve afhandeling

Het voorbereiden en uitvoeren van het herstel

Het verhalen van schade op de dader of opgave aan het waarborgfonds
motorvoertuigen. Hiervoor is de aannemer verplicht een overeenkomst met het NODR
te sluiten.
In het geval van schade aan openbare verlichting dient men de lichtmast, het object of de
kabel binnen 7 kalenderdagen te vervangen/herstellen, tenzij de directie anders bepaalt.
De aannemer plaatst eenzelfde configuratie terug in overleg met de directie. Indien dat niet
mogelijk is dient de aannemer dit door te geven aan de directie. Uitgangspunt is dat binnen 7
kalenderdagen op de plaats van de niet spoedeisende storing "licht" aanwezig is. Dit kan
tijdelijk met een noodmast/armatuur. Het definitieve herstel dient in overleg met de directie
plaats te vinden.

9.3

Evaluatie beheer en onderhoud periode 2013 – 2015

9.3.1 Grote ontwikkelingen binnen de openbare verlichting
2013: De gemeente Noordwijk is in 2013 gestart met het plaatsen van LED verlichting in
woonwijken. LED verlichting is duurzaam en bespaart energie. Hoewel LED armaturen nog wel
wat duurder zijn dan conventionele armaturen is de terugverdientijd inmiddels zeer
acceptabel. Door de lange levensduur bespaart de gemeente op onderhoudskosten en
vervanging van lampen.
2014: De gemeente Noordwijk heeft in samenwerking met de gemeente Teylingen en Katwijk
in 2014 een onderhoudsbestek voor openbare verlichting op de markt gebracht. Op basis van
de inschrijvingen is aannemer Pilkes geselecteerd voor een periode van 2 jaar met optioneel 2
x 1 jaar verlenging.
2015: De gemeente Noordwijk is in 2015 gestart met een grootschalige remplaceronde.
De gemeente Noordwijk zal het ingezette beleid van de periode 2013 – 2015 om energie te
besparen en te investeren in duurzame openbare verlichting verder doorzetten.
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9.3.2 Meldingen
Het aantal meldingen door burgers betreffende openbare verlichting in de afgelopen jaren is in
de onderstaande tabel weergegeven:
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Tot

2013
2014

45
60

35
77

38
32

32
32

30
58

16
39

47
28

42
40

89
56

79
116

63
47

115
56

631
641

2015

55

37

33

20

11

41

28

23

40

91

37

48

464

Het aantal meldingen openbare verlichting bedraagt tussen de 10 en 15% van het aantal
lichtpunten hetgeen een gemiddeld niveau is voor een Nederlandse gemeente. Door te
investeren in duurzame openbare verlichting is de verwachting dat de kwaliteit van de
openbare verlichting verbetert en het aantal meldingen verder zal afnemen.
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9.3.3 Financiële evaluatie
In onderstaande tabel is de financiële evaluatie van de openbare verlichting in Noordwijk over
de jaren 2013 – 2015 opgenomen.
Kostensoort

Beheer, onderhoud, energie en
kapitaallasten

2013

472.147

Investeringen
Totaal

472.147

2014

2015

368.136

569.750

561.935

431.954

930.071

1.001.704

Toelichting op de tabel:

“Beheer, onderhoud, energie en kapitaallasten”: alle kosten ten behoeve van het
beheer en onderhoud van de openbare verlichting, zoals kosten voor energieverbruik,
gemeentelijke inzet, inzet van derden ten behoeve van onderhoud, materialen etc.

“Investeringen”: projecten of grootschalige vervangingen van lichtmasten, armaturen
en lampen ten behoeve van de ontwikkeling en doorontwikkeling van de openbare
verlichting

9.4

Vervangingsplan 2016 – 2021
De gemeente Noordwijk heeft voor de beleidsperiode 2016 – 2021 een vervangingsplan
openbare verlichting opgesteld. Aanvullend op de eerder genoemde beleidspunten en beheeren onderhoudsmethodiek zijn de volgende uitgangspunten van toepassing op het
vervangingsplan:

De gemeente Noordwijk kiest in de meeste gevallen voor straatsgewijs vervangen van
lichtmasten en armaturen. Het gelijktijdig vervangen van een hele straat zorgt voor een
eenduidig straatbeeld en een eenduidige verlichtingskwaliteit in de straat. Het nadeel van
straatsgewijs vervangen is dat lichtmasten en armaturen in 1 straat op verschillende data
geplaatst kunnen zijn. Hierdoor kan het voorkomen dat er lichtmasten en armaturen zijn
die (nog) niet de technische levensduur bereikt hebben, maar waarvan besloten is om toch
tot vervanging over te gaan omdat het merendeel van de straat de technische levensduur
wel al bereikt heeft, of heeft overschreden.

Zoveel mogelijk lichtmasten, armaturen en lampen zullen 1-op-1 worden vervangen.
Er worden hierbij moderne, duurzame maar gelijkwaardige materialen gebruikt waar
bij de lampen armatuurkeuze hoofdzakelijk Ledverlichting wordt toegepast.
Lichtpunten veranderen in basis niet van plek. Bij vervangingen zal de
verlichtingskwaliteit gelijk blijven, danwel verbeteren.

Er is in het vervangingsplan geen rekening gehouden met verdere uitbreiding van het
areaal door bijvoorbeeld door nieuwbouw of nieuwe projecten aangezien keuze voor
materialen, aantallen en kosten op het moment van schrijven nog niet zijn- en kunnen
worden bepaald.
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9.4.1 Mastvervangingen en armatuurvervangingen
In onderstaande tabel staan het geplande aantal mastvervangingen en armatuurvervangingen
weergegeven in de periode 2016 - 2021
jaar

mastvervangingen

armatuurvervangingen

2016
2017

96
174

288
338

2018
2019

171
137

358
410

2020
2021

134
149

463
334

De geplande mastvervangingen en armatuurvervangingen zijn grafisch weergegeven in de
volgende figuren:

Beoogde mastvervangingen OVL Noordwijk periode 2016-2021
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Beoogde armatuurvervangingen OVL Noordwijk 2016-2021
De gemeente Noordwijk streeft ernaar om kwaliteitscriteria van de CROW systematiek in de
toekomst toe te passen op het beheer en onderhoud van de openbare verlichting.

9.4.2 LED verlichting
In 2013 is de gemeente Noordwijk begonnen met het structureel introduceren van LED-lampen
in haar openbare verlichting. In 2016 bestaat inmiddels 20% van de verlichting uit LEDlampen. Dat aandeel zal in 2021 verder groeien tot 62%. De groei van LED verlichting in
Noordwijk is weergegeven in de volgende tabel:
jaar

Aantal LED
vervangingen

Percentage

2016
2017
2018
2019
2020
2021

289
338
352
415
463
342

28%
34%
40%
48%
56%
62%

Vanaf 2020 bestaat meer dan de helft van alle openbare verlichting in Noordwijk uit
energiezuinige en duurzame LED verlichting. Vanuit de huidige visie en gedachten is het
waarschijnlijk dat dit percentage na 2021 nog verder zal toenemen.
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In onderstaande figuren is de groei van LED binnen openbare verlichting in de periode 2016
tot en met 2021 weergegeven. De uitbreiding van LED in geheel Noordwijk is duidelijk
waarneembaar.

LED OVL Noordwijk 2016

LED OVL Noordwijk 2021
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9.5

Financiële doorkijk openbare verlichting 2016 - 2021
De financiële doorkijk voor de openbare verlichting geeft een beeld van de te verwachten
kosten die gepaard gaan met het uitvoeren van het beleid, beheer en onderhoud van de
openbare verlichting door de gemeente Noordwijk voor de periode 2016 – 2021. De
berekeningen en gegevens zijn bepaald op basis van de werkelijke uitgaven voor beheer en
onderhoud in de afgelopen jaren (zoals onder meer energielasten, kapitaallasten en
gemeentelijke inzet), de te verwachten investeringen op basis van het geschetste beleid en de
hiermee te behalen verwachte besparingen op energie en beheer en onderhoud van de
openbare verlichting.
In onderstaande tabel is de financiële doorkijk opgenomen voor de periode 2016 – 2021.

Kostensoort

Omschrijving
Energieverbruik OVL

2016

2017

2018

2019

2020

2021

52.643

50.545

48.668

47.659

45.254

41.698

75.585

76.718

77.869

79.037

80.223

81.426

128.228

127.263

126.537 126.696 125.477

123.124

69.559

70.602

148.154

Netbeheer, opslag

Energie

duurzame energie en
energiebelasting OVL
Totale kosten energie
OVL

73.827

74.934

146.363

144.497 142.298 139.844

138.031

217.713

216.965

216.158 215.034 213.671

212.965

83.497

73.122

97.472 121.793 145.754

169.952

SUBTOTAAL

429.438

417.350

440.167 463.523 484.902

506.041

Begroting

469.192

469.192

469.192 469.192 469.192

469.192

Reserve

356.431

396.185

448.027 477.052 482.721

467.011

Gemeentelijke inzet

71.661

72.736

Overige beheer en

Beheer en
onderhoud

onderhoudskosten
OVL
Totale kosten beheer
en onderhoud OVL

Kapitaallasten
investeringen

Toelichting op bovenstaande tabel:

Energie: De kosten voor energiegebruik van de lichtmasten. Jaarlijks verminderd met
het bedrag van besparingen door het gebruik van LED verlichting.

Beheer en onderhoud: De kosten van beheer en onderhoud van de lopenbare
verlichting, zoals het verven van de lichtmasten en vervangen van lampen, schades,
vandalisme en klachtenafhandeling.

Kapitaallasten investering: de kapitaallasten behorende bij de investering voor het
vervangen van armaturen die volgens het beheerplan vervangen moeten worden.
Vanaf 2017 is het rentepercentage in de kapitaallasten herzien en gewijzigd van 3,5%
in 0,5%.

Begroting: Het in 2016 opgenomen budget voor openbare verlichting is ook voor de
komende jaren opgenomen.

Reserve: het verschil tussen het benodigde bedrag voor de kapitaallasten behorende
bij de investeringen, energiekosten en onderhoud en het beschikbare bedrag in de
begroting.
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Omdat verlichting per straat wordt vervangen en tevens wordt aangesloten bij weg en
rioolbeheer fluctueren de investeringen in de openbare verlichting per jaar.
Investeringen &
Vervangingen

Investeringen en
vervangingen

2016

2017

2018

2019

2020

2021

342.667

448.812

450.319

445.816

452.155

440.162

Vanaf 2021 is het beschikbare budget in exploitatie ontoereikend ter dekking van de kosten.
Omdat de jaarlijkse overschotten uit de exploitatie in de jaren 2014 – 2020 gestort zijn in een
egalisatiereserve kunnen deze ingezet worden ter dekking van de ontstane tekorten vanaf
2021. De uitputting van de opgebouwde reserve zal eerder plaatsvinden dan is berekend in het
lichtbeleid 2013. Dat komt vooral doordat de werkelijke beheer- en onderhoudskosten hoger
uitvallen dan de geraamde kosten in de berekeningen die zijn opgesteld in 2012.
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