
Openbare verlichting

Evaluatie 2010-2014

Duurzaam beheer 2016-2020



Getallen 

• 7.500 lichtmasten

• 7.700 lampen

• Verbruik 1.144.000=kwh (2014)

• Branduren gem. 4.100 uur per jaar

• Gemiddeld vermogen =36 watt per lamp

• Ca. 28 %van totaal gem.energieverbruik(in kWh).

• Levensduur

– armatuur 20 jaar

– Mast 40-50 jaar

• Vervangingswaarde € 4,5 miljoen



Energieparagraaf 

collegeprogramma

• 15 % besparing in 2018               

t.o.v. 2013



• Energiebesparing + beperking uitstoot C02 

o.a in de openbare verlichting (basisjaar 2013)

• 20 % in 2020

• 50 % in 2030



Hoe te bereiken?

• Achterwege laten van verlichting daar waar het kan

• Beperken van de brandduur (dimmen/schakelen)

– Tijdstip in- en uitschakelen

• Overstappen naar zuiniger Led verlichting (inmiddels

al 18 % led)



Dimmen

100% Lichtniveau



70% Lichtniveau



50% Lichtniveau



Niet stil gezeten

1997-2014



Beperken lichthinder

Donkertebescherming



Beperken 

• Verlichting alleen daar waar noodzakelijk

• Armaturen toepassen die lichthinder voorkomen

• Beperken verlichting in kwetsbare natuurgebieden



Doelmatig en duurzaam beheer

Levensduur: masten 40-50 jaar

armaturen 20 jaar 

lampen 4 jaar, led 18-20 jaar



• Vanaf 1995 vervanging van het verouderde OV 

voortvarend aangepakt. Gestart met het vervangen 

hogedruk kwiklampen (milieu)

• In buitengebied is alle verouderde verlichting 

vervangen door led. (besparing gehaald van 9 %)

• Op de hoofwegen na, is inmiddels alle verlichting 

vervangen door zuinige verlichting. De laatste twee 

jaren door led

• Vervanging hoofdwegen besparing 60 tot 70 % per 

lichtpunt (Bij complete vervanging in totaal 15 % van het totale 

verbruik)

• Staan weer op het punt om oude armaturen 

(woonwijken) te gaan vervangen



• Besparing in € door lage energieprijs (6 cent/kWh) 

niet spectaculair;

• Investeren vanwege energiebesparing loont niet 

meer; lange terugverdientijd;

• Investeren moet vanwege 

ouderdom/kwaliteit; 
• Daarom investeren in  hoofdwegennet om daarmee  

energiedoelstellingen te halen (2018-2020);

• Daarna de komende 20 jaar weer woonwijken 

vervangen



Groepsgewijs vervangen 

• Kosten incidentele vervanging zijn hoger dan 

groepsgewijs vervangen (duurzaam) 

• Afname storingen in lampen, evsa, maar ook in het 

netwerk

• Kans op aanbestedingsvoordeel groter (massa)



Financiën

• Vervangen verlichting op de hoofdwegen                

€ 610.000,-
– restant budget buitengebied € 220.000,- inzetten

• Opmerking; jaarlijks vervangingsbudget is vanaf 2014 structureel met € 45.000,- verlaagd 

om aanleg buitengebied mogelijk te maken

– Aanvullend budget nodig € 390.000,-

• Vervolg vervanging woonwijken komende 20 jaar     

€ 85.000,- gemiddeld per jaar (Huidig budget =€ 65.000)

• Egalisatiereserve instellen
– Streven naar langjarige onderhoudsprogramma’s (cyclisch)

– Opmerking provincie – onderhoud kapitaalgoederen



Vervanging in woonwijken



Financiën

• Huidig budget: (excl. Inkomsten lichtmastreclame)

– Energie 115.000,-

– Onderhoud 66.000,-

– Calamiteiten/vandalisme 15.000,-

– Reguliere vervanging 65.000,-

Beschikbaar 261.000,- per jaar

• Extra kapitaallasten (€ 30.000,-) i.v.m. hoofdwegen

• Extra vervangingsbudget € 20.000,- per jaar

• Minder uitgaven:

– Besparing energie hoofdwegen € 10.000,-

– WOP De Blokken € 9.000,- (bijdrage retour v.a. 2017)



Momenteel beschikbaar



Financiën



Financiën



Samenvatting

• Beleid voortzetten in periode 2016-2020

• Vervanging OV hoofdwegen 2016, 2017 en 2018

• Vanaf 2017 in 20 jaar vervanging OV woonwijken


