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Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL)

Inleiding
De primaire functie van openbare verlichting is een bijdrage te leveren aan verkeersveiligheid en de sociale
veiligheid op die plaatsen waar dat gewenst is. Duurzaamheid speelde hierbij tot op heden een ondergeschikte rol.
Met bestaande technieken is het mogelijk om de openbare verlichting flink te verduurzamen. Het gaat hierbij om:
1. het reduceren van het energieverbruik en de CO2-emissie;
2. het terugdringen van lichthinder of lichtvervuiling;
3. het voorkomen van afval en het hergebruik stimuleren van materialen.

De ambities met betrekking tot energiebesparing bij openbare verlichting zijn gerelateerd aan de EU-brede
doelstelling om in 2020 in totaal 30% energie te besparen. Nederland heeft deze doelstellingen overgenomen en
doorvertaald naar verschillende sectoren.

Taskforce Verlichting en Klimaatbeleid
De Taskforce Verlichting is op 19 december 2007 ingesteld door de minister van VROM. Vertegenwoordigers van
gemeenten, provincies en marktpartijen hebben zitting in de Taskforce. De Taskforce heeft het rapport “Groen
licht voor energiebesparing” aan de minister van VROM aangeboden met daarin een aantal acties om deze
energiebesparing bij OVL, huishoudelijke verlichting én verlichting in utiliteitsgebouwen ook daadwerkelijk te
bereiken. De minister heeft alle in het rapport voorgestelde acties overgenomen. Juist gemeenten kunnen
bijdragen aan de energiebesparing. Omdat openbare verlichting goed is voor 30 tot 70% van het energieverbruik,
ligt het voor de hand om voor energiebesparing hier nadrukkelijk op in te zetten.

De Taskforce Verlichting heeft voor OVL 11 acties benoemd waarmee de ambities kunnen worden gerealiseerd.
Een daarvan is de koploperaanpak; deze draagt tevens het sterkst bij aan de doelstellingen van de Taskforce. In
2011 moet er ten opzichte van 2007 al 15% energie bespaard worden op de openbare verlichting (inclusief
nieuwbouw), in 2013 is dat 20% en in 2020 moet zelfs 30% worden bespaard. Deze ambitie geldt voor alle
gemeenten van Nederland tezamen.

Energiebesparing bij OVL is ook een onderdeel van het reeds in uitvoering zijnde Klimaatbeleid van het ministerie
van VROM. Dit beleid is opgebouwd rond vijf thema’s; openbare verlichting is onderdeel van het thema
Duurzame overheid.

Het Klimaatbeleid is voor het onderdeel OVL gekoppeld aan het opzetten en uitvoeren van de acties van de
Taskforce Verlichting. De door Agentschap NL ontwikkelde instrumenten zoals de energiescan ’Zicht op Licht’,
verschillende factsheets over OVL, diverse internetsites zoals www.agentschapnl.nl/openbareverlichting en deze
opzet voor een gemeentelijk besluit, worden aan gemeenten ter beschikking gesteld.

De koploperaanpak openbare verlichting
De koploperaanpak omvat drie stappen:

1. Scan het huidig energieverbruik en bepaal het besparingspotentieel voor openbare verlichting;
2. Stel een uitvoeringsplan voor OVL op voor de komende jaren met concrete maatregelen en de bijdrage

aan de energiebesparingdoelstelling;
3. Laat de gemeenteraad/college een besluit nemen over de voorgestelde maatregelen.

Als eerste voeren actieve gemeenten een scan uit om het huidige energieverbruik en het globale
besparingspotentieel vast te stellen. Dit kan bijvoorbeeld met de OVL-scan ’Zicht op Licht’. 
Vervolgens wordt een uitvoeringsplan met concrete maatregelen opgesteld voor de komende vier jaren om het
besparingspotentieel te verzilveren en de energiebesparing vast te stellen.
Als laatste wordt de voorliggende beslisnotitie ingevuld met een voorstel voor maatregelen en de bijdrage die
deze leveren aan de energiebesparingdoelstellingen van de koploperaanpak.

Resultaten
Uit de scan blijkt dat het huidige energieverbruik bij openbare verlichting in de gemeente relatief hoog/relatief
laag/gemiddeld is ten opzichte van de landelijke benchmark: XX kWh per inwoner per jaar tegen 38 kWh per
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inwoner per jaar gemiddeld voor geheel Nederland. Daartegenover staat dat de hoeveelheid licht in de gemeente
(de lichtstroomproductie) relatief hoog/relatief laag/gemiddeld is. Dit geeft een indicatie dat de openbare
verlichting energie-efficiënt/energie-onzuinig is. Het met de scan berekende besparingspotentieel bevestigt dit: in
de gemeente X kan YY% energie bespaard worden met bestaande technieken tegen ZZ% in de landelijke
benchmark. Deze benchmark is afgeleid uit de berekening van het energieverbruik én het besparingspotentieel
van OVL bij 220 gemeenten van Nederland en bedraagt 18%. Dit is het percentage dat op basis van kengetallen
bespaard zou kunnen worden. De feitelijke situatie per gemeente altijd kan afwijken.

Ambitie gemeente XX
Ook de gemeente XX wil bijdragen aan de eerder genoemde ambitie van de Taskforce Verlichting. Gezien het
huidige relatief hoge/relatief lage/conform gemiddelde energieverbruik en het besparingspotentieel, zet onze
gemeente in op de volgende besparingsdoelstellingen:
- XX% energiebesparing in 2011
- YY% energiebesparing in 2013
- ZZ% energiebesparing in 2020

Resultaten
De totale te realiseren besparing tot en met 2013 komt uit op XXX.000 kWh ofwel een besparingspercentage van
YY% ten opzichte van 2007. Dit komt overeen met een reductie van de CO2-uitstoot van ZZ.000 kg per jaar
(= 0,03 x aantal kWh bij groene stroom of 0,63 x aantal kWh bij grijze stroom). Door de uitvoering van
voorgestelde maatregelen kunnen de doelstellingen op vlak van energiebesparing bij openbare verlichting worden
gerealiseerd.

Maatregel Besparing
(kWh)

Besparing
(€)

Investering
(€)

Uitvoering

1. Verwijderen openbare verlichting AA.AAA 5.000 10.000 2009-2010

2. Vervangen OVL door markering BB.BBB 2.000 6.000 2009-2010

3. Minimaliseren lichthinder CC.CCC 3.000 15.000 2009

4. Vervangen hogedruk kwikdamp
lampen

DD.DDD 2.000 15.000 2010

5. Vervangen fluoricentielampen EE.EEE 6.000 30.000 2010

6. CFL -lampen met dimbare EVSA FF.FFF 7.000 40.000 2011

7. SON-lampen met dimbare EVSA GG.GGG 5.000 35.000 2012

8. Vervangen geel licht in binnenstad
door wit licht

HH.HHH 2.000 12.000 2011

9. LED projecten in woonwijken II.III 1.000 20.000 2010

10. Lichthindervrije armaturen bij
nieuwe installaties

JJ.JJJ 0 1.000 2009-2013

11. Toepassen lange levensduurlampen KK.KKK 2.000 1.000 2009-2013

TOTAAL XX.XXX € 35.000 € 185.000 -
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Voorstel
Op grond van de bijdrage aan energiebesparing bij openbare verlichting en daarmee aan de doelstelling van de
Taskforce wordt voorgesteld in te stemmen met het nemen van de volgende maatregelen:
In 2010: maatregel(en) …….…
In 2011: maatregel(en) ….…..
In 2012: maatregel(en) ………
In 2013: maatregel(en) ……….

Deze maatregelen hebben in totaal een reductie van het energieverbruik van …… kWh. Ze dragen daarmee bij
aan de doelstellingen van de Taskforce Verlichting. Dit betekent een vermindering van de uitstoot van
CO2 van … kg. (1 kWh is .. kg CO2); gebaseerd, op de wijze van opwekking van stroom voor deze gemeente
zijnde: …. 
 
Besluit
• De gemeenteraad/het college committeert zich aan de energiebesparingdoelstellingen van de Taskforce

Verlichting.
• De gemeenteraad/het college stemt in met het uitvoeren van de maatregelen in bijlage 1 van dit gemeentelijk

besluit Openbare Verlichting.
• De gemeenteraad/het college stelt € XXX.000 beschikbaar voor het realiseren van deze maatregelen en het

bereiken van de bovenstaande resultaten.

Ondertekening
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Bijlage 1

Maatregelen uit Uitvoeringsplan openbare verlichting
Om de gestelde doelstellingen op middellange termijn (tot 2013) te realiseren, zijn in het uitvoeringsplan
openbare verlichting 2009-2013 maatregelen voorgesteld.
Omdat XX% van de openbare verlichting ouder is dan YY jaar (maximale economische levensduur), zullen op
korte termijn sowieso vervangingsmaatregelen moeten plaatsvinden. Hiermee kan jaarlijks een energiebesparing
worden gerealiseerd van XX%. Niet alleen wordt een energiebesparing gerealiseerd, ook kan er € YY worden
bespaard op de jaarlijkse energie- en onderhoudskosten.

Het gaat om de volgende maatregelen (verwijder, pas aan of voeg maatregelen toe):

1. Verwijderen openbare verlichting
Daar waar mogelijk worden lichtmasten verwijderd. Een inventarisatie heeft uitgewezen dat er XX
lichtmasten uit het buitengebied verwijderd kunnen worden, zonder dan dit ten koste gaat van de verkeers- of
sociale veiligheid. Bijkomend voordeel is dat de lichthinder in het buitengebied afneemt.

- Besparing: XX.XXX kWh en € Y.YYY,- per jaar
- Geraamde kosten: € Z.ZZZ,- 
- Uitvoering 2009 t/m 2010

2. Vervangen openbare verlichting door reflecterende markering
Voor wegen buiten de bebouwde kom biedt reflecterende markering een goed alternatief voor openbare
verlichting. Onderzoek heeft uitgewezen dat op weg X en weg Y reflecterende markering volstaat in plaats
van verlichting. Hierdoor kunnen XX lichtmasten worden verwijderd.

- Besparing: XX.XXX kWh en € Y.YYY,- per jaar
- Geraamde kosten: € Z.ZZZ,- 
- Uitvoering 2009 t/m 2010

3. Minimaliseren lichthinder van reclameborden en stads- of gebouwverfraaiing
De lichthinder van reclameborden en gebouwverfraaiing kan worden beperkt door de verlichting uit te
schakelen vanaf 24.00 uur (of eerder). Vanaf die tijd zijn er toch nog maar weinig mensen op straat.

- Besparing: XX.XXX kWh en € Y.YYY,- per jaar
- Geraamde kosten: € Z.ZZZ,- 
- Uitvoering: 2009

4. Vervangen hogedruk-kwikdamplampen (HPLN)
In de gemeente zijn er nog XX van deze lampen aanwezig. Dit zijn de minst energie-efficiënte lampen die op
dit moment toegepast worden in openbare verlichting. Vanaf 2010 worden deze lampen niet meer in
Nederland verkocht. HPLN lampen worden toegepast in verouderde installaties (gemiddelde leeftijd XX jaar)
en moeten dus op korte termijn toch vervangen worden.

- Besparing: XX.XXX kWh en € Y.YYY,- per jaar
- Geraamde kosten: € Z.ZZZ,- 
- Uitvoering: 2010

5. Vervangen oude fluoricentielampen (diameter 38 mm of groter)
De TL-D/E/M/S verlichting is inmiddels XX jaar oud en toe aan vervanging. In de gemeente zijn er nog YY
van deze lampen binnen de bebouwde kom. Door deze te vervangen door dimbare elektronisch
aangestuurde PLL-lampen kan 20 tot 30% energie bespaard worden.

- Besparing: XX.XXX kWh en € Y.YYY,- per jaar
- Geraamde kosten: € Z.ZZZ,- 
- Uitvoering: 2010
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6. Voorzien CFL-lampen van elektronische en dimbare voorschakelapparaten
In de gemeente zijn de meeste CFL-lampen al voorzien van een elektronisch voorschakelapparaat. Bij XX%
ofwel YY stuks is dit nog niet het geval. Deze worden voorzien van een elektronisch en dimbaar
voorschakelapparaat waarbij een eenvoudig dimprofiel wordt toegepast, zodanig dat de leefbaarheid en
veiligheid niet in het gedrang komen.

- Besparing: XX.XXX kWh en € Y.YYY,- per jaar
- Geraamde kosten: € Z.ZZZ,- 
- Uitvoering: 2011

7. Voorzien SON-lampen van elektronische en dimbare voorschakelapparaten
Geen enkele SON-lamp is momenteel uitgerust met een dimbaar elektronisch voorschakelapparaat. Door dit
wel te doen kan 30 tot 50% energie bespaard worden. Hierdoor wordt het mogelijk om op
wijkontsluitingswegen een eenvoudig dimprofiel te hanteren (XX lampen). Op hoofd- en ringwegen kan ook
een intelligent dimsysteem worden toegepast, gebaseerd op weer- en verkeersomstandigheden (YY
lampen).

- Besparing: XX.XXX kWh en € Y.YYY,- per jaar
- Geraamde kosten: € Z.ZZZ,- 
- Uitvoering: 2012

8. Vervangen geel licht in binnenstad door wit licht
In de binnenstad wordt het gele licht (SON 50 tot 150 Watt) vervangen door energie-efficiënt gedimd wit licht
(CPO 45 tot 140 Watt). De sociale veiligheid neemt toe door betere mogelijkheden tot kleurherkenning en het
optimaliseren van de camerabewaking.

- Besparing: XX.XXX kWh en € Y.YYY,- per jaar
- Geraamde kosten: € Z.ZZZ,- 
- Uitvoering: 2011

9. LED projecten in woonwijken
De LED-technologie is momenteel sterk in opkomst. Om de komende jaren te komen tot een verdere
energiebesparing, wordt in wijk X en Y een project gestart om ervaring op te doen met LED-verlichting. Op dit
moment is het besparingspotentieel nog beperkt, de verwachting is dat dit op korte termijn toeneemt.

- Besparing: XX.XXX kWh en € Y.YYY,- per jaar
- Geraamde kosten: € Z.ZZZ,- 
- Uitvoering: 2010

10. Plaatsen lichthindervrije armaturen bij nieuwe installaties
Bij plaatsing van nieuwe installaties worden lichthindervrije armaturen toegepast. Deze armaturen geven
minimale of geen lichtuitstoot naar boven.

- Besparing: XX.XXX kWh en € Y.YYY,- per jaar
- Geraamde kosten: € Z.ZZZ,- 
- Uitvoering: 2009 t/m 2013

11. Toepassen lange levensduurlampen bij vervanging
Bij vervanging van lampen worden waar mogelijk lange levensduurlampen toegepast. Deze lampen hebben
een X maal zo lange levensduur dan normale lampen. Dit levert niet zozeer een energiebesparing op, maar
wel een besparing op onderhoudskosten en de hoeveelheid afval.

- Besparing € Y.YYY,- per jaar
- Geraamde kosten: € Z.ZZZ,- 
- Uitvoering: 2009 t/m 2013

12. Eigen tekst


