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1 Inleiding 

Achtergrond energiebesparing openbare verlichting 
De Rijksoverheid werkt intensief aan het stimuleren van energiebesparing bij de openbare 
verlichting (OVL). Hiervoor heeft de minister van VROM onder andere de Taskforce 
Verlichting ingesteld. De Taskforce Verlichting voert diverse activiteiten uit om energie-
efficiënte verlichting in Nederland de standaard te laten worden. Eén van de activiteiten is de 
koploperaanpak. Dit houdt in dat gemeenten en provincies een uitvoerings- of een 
beleidsplan voor energiezuinige OVL opstellen en hiermee aan de slag gaan. De doelen van 
deze koploperaanpak zijn: 
• Uitvoeringsplannen en aan de slag met energiebesparing:  

o 2010: 270 gemeenten en alle provincies 
o 2011: 400 gemeenten en alle provincies 

• Energiebesparingsopgave (t.o.v. 2007): 
o 2011: 15% energiebesparing  
o 2013: 20% energiebesparing  
o 2020: 30% energiebesparing 

 
De doelstellingen voor OVL zijn gerelateerd aan de EU-brede (klimaat) doelstelling om in 
2020 in totaliteit 20% energie te besparen. Nederland heeft deze doelstellingen 
overgenomen en doorvertaald naar verschillende sectoren. Ook gemeenten en provincies 
moeten dus aan de slag. Hierover zijn afspraken vastgelegd in de klimaatakkoorden die 
zowel gemeenten als provincies met het Rijk hebben gesloten. Aangezien OVL goed is voor 
30 tot 70 procent van het energieverbruik in gemeenten ligt het voor de hand om in te 
zetten op energiebesparing bij OVL.  
 
Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011 
In het Klimaatakkoord is onder andere afgesproken dat het Rijk en de gemeenten in hun 
gebouwen en bij verlichting in de openbare ruimte ernaar streven jaarlijks respectievelijk 2 
en 1,5% energie te besparen in de periode 2008-2012. Afhankelijk van de afspraken die met 
marktpartijen binnen de Taskforce verlichting worden gemaakt zal deze ambitie naar boven 
kunnen worden bijgesteld. 
 
Achtergrond duurzaam inkopen  
Om de markt voor duurzame producten een impuls te geven, hebben de overheden zichzelf 
doelen gesteld ten aanzien van het duurzaam inkopen. Om de doelstellingen te bereiken zijn 
duurzaamheidscriteria ontwikkeld voor een groot deel van de producten, diensten en werken 
die overheden inkopen, zo ook voor OVL. De doelstelling voor 2010 is dat gemeenten 75% 
en provincies 50% van het jaarinkoop-volume duurzaam inkopen. In 2015 dient dit voor 
beide 100% te zijn. Het streven van individuele gemeenten naar het sneller behalen van 
deze doelen wordt aangemoedigd Provincies en gemeenten hebben deze doelstellingen 
eveneens vastgelegd in de klimaatakkoorden met het Rijk.  
 
Monitoren voortgang koploperaanpak en duurzaam inkopen 
Veel gemeenten en provincies werken aan energiebesparing en het duurzaam inkopen van 
openbare verlichting. Agentschap NL wil graag weten in hoeverre gemeenten en provincies 
op koers liggen om de energiebesparingsdoelstellingen te halen. Daarnaast is Agentschap NL 
ook benieuwd in hoeverre gemeenten en provincies duurzaam inkopen toepassen bij het 
ontwerp en de inkoop van openbare verlichting. Daarom laat Agentschap NL de voortgang 
betreffende de koploperaanpak en duurzaam inkopen periodiek onderzoeken. Het eerste 



- 2 -

onderzoek heeft in het najaar van 2009 plaatsgevonden. In september en oktober 2010 zijn 
voor de tweede keer alle Nederlandse gemeenten en provincies via diverse media benaderd.  
 
Met de resultaten van de consultatie wil Agentschap NL inzicht krijgen in de stand van zaken 
betreffende energiebesparing bij openbare verlichting en duurzaam inkopen. Op deze wijze 
kan Agentschap NL tijdig bijsturen om eventueel aanvullende acties te nemen om gemeenten 
en provincies verder op weg te helpen bij het behalen van de Taskforce-doelstellingen. 
 
In dit rapport staan de resultaten van de consultatie van gemeenten en provincies.  



- 3 -

2 Stand van zaken provincies 

2.1 Aanpak en Respons 
De enquêtes zijn begin september 2010 naar de provincies verstuurd. Alle provincies zijn 
benaderd per post en per e-mail. Provincies die na enkele weken nog niet gereageerd 
hadden, zijn nog twee maal per e-mail benaderd. Uiteindelijk hebben 10 van de 12 
provincies de vragenlijst vrijwel volledig ingevuld. Bij de monitor in 2009 was de respons 11 
provincies. Een dergelijk hoge respons geeft een representatief beeld van de activiteiten rond 
energiebesparing en duurzaam inkopen van de openbare verlichting (OVL) bij provincies. 
 
NB. Sommige vragen zijn door minder dan tien provincies ingevuld. In dat geval staat in de 
rapportage bijvoorbeeld “7 van de 9 provincies geven aan….” in plaats van “7 van de 10 
provincies geven aan …”. 

2.2 Uitvoeringsplan energiezuinige OVL 
 
Inleiding 
Koplopers zijn provincies die een uitvoeringsplan of beleidsplan voor energiezuinige openbare 
verlichting gereed hebben én hier actief uitvoering aan geven. Dat betekent dat er 
maatregelen voor energiezuinige openbare verlichting uitgevoerd worden of zijn. Met deze 
enquête is de stand van zaken in kaart gebracht. 
 
Plan en maatregelen 
De ruime meerderheid (8 van de 10) van de provincies beschikt over een plan van aanpak of 
uitvoeringsplan voor energiezuinige OVL. In 2009 waren dit er 4 van de 11.  
7 provincies beschikken over een uitvoerings- of beleidsplan dat gereed en vastgesteld is. 
Slechts 1 provincie heeft nog geen plan en bij 1 provincie is het plan in ontwikkeling. 
 
Figuur 1: Provincies en beschikking over uitvoeringsplan energiezuinige OVL.  
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Door 8 van de 9 provincies wordt aangegeven dat de energiebesparende maatregelen uit de 
uitvoeringsplannen al worden uitgevoerd, bij slechts voor één provincie is dit nog niet het 
geval.  
 
Besparingsdoelstellingen in plan 
6 van de 9 provincies kunnen aangeven hoe groot de energiebesparingdoelstellingen voor 
openbare verlichting zijn. De mogelijke besparingen variëren van 15% tot 30%. Gemiddeld 
geven de provincies aan in 12 jaar 21% energie te kunnen besparen (gemiddeld genoemd 
startjaar is 2005 en gemiddeld genoemd eindjaar is 2017).  
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2.3 Energieverbruik  
 
Energieverbruik 
In 8 van de 10 provincies is het energieverbruik van de openbare verlichting bekend. Dit 
varieert van 487.200 kWh tot 7.000.000 kWh, met een gemiddeld verbruik van 2.321.339 
kWh. Gerekend over alle provincies in Nederland zou het elektriciteitsverbruik voor openbare 
verlichting ongeveer 28 miljoen kWh bedragen ofwel bijna 2 kWh per inwoner. Dit komt 
overeen met bijna 17 kton CO2

1. De gegevens voor energieverbruik zijn afkomstig uit 2007 
(1), 2008 (3), 2009 (3) en 2010 (1). 
 
Ontwikkeling elektriciteitsverbruik afgelopen vijf jaar 
2 provincies geven aan dat het elektriciteitsverbruik is gedaald met een gemiddelde van 18% 
ten opzichte van vijf jaar geleden. Tevens geven 2 provincies aan dat het 
elektriciteitsverbruik is gestegen met gemiddeld 3%. Bij 1 van de provincies is het verbruik 
gelijk gebleven. 5 provincies weten niet of het elektriciteitsverbruik voor openbare verlichting 
is gedaald, gelijk is gebleven of is toegenomen. 
 
Verwachting elektriciteitsverbruik komende jaren 
Het merendeel van de provincies (8) geeft aan dat het elektriciteitsverbruik de komende 
jaren gaat dalen. In 2009 verwachtten ook 8 van de 11 provincies dat het 
elektriciteitsverbruik de komende jaren ging dalen. Slechts 1 provincie geeft aan dat verbruik 
zal toenemen, ook geeft 1 provincie aan dat het elektriciteitsverbruik gelijk zal blijven.  
 

2.4 Duurzaam Inkopen van OVL 

Bekendheid criteria duurzaam inkopen 
De vraag is in hoeverre provincies bekend zijn met het duurzaam inkopen van openbare 
verlichting. Het antwoord is eenduidig: alle provincies geven aan dat zij bekend zijn met de 
criteria voor duurzaam inkopen voor openbare verlichting. In 2009 waren 8 van de 11 
provincies op de hoogte van het programma duurzaam inkopen.  
 
Ook geeft een ruime meerderheid van de provincies (7 van de 10) aan dat zij de informatie 
over duurzaam inkopen goed heeft kunnen vinden.  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bekendheid van de duurzaam inkopen criteria 
onder provincies. 
 
Tabel 1: Bekendheid met duurzaam inkopen criteria  

Nr. Duurzaam inkopen criteria  
Aantal provincies 
dat hiermee bekend 
is  

1 Overal toepassen van dimbare OVL-installaties 80% 
2 Duurzaam ontwerpen van OVL  70% 
3 Minimaal energielabel D voor OVL-installaties 40% 
4 Toepassen energiezuinige reclameverlichting 20% 
5 Duurzaam ontwerpen van reclameverlichting 10% 

1 Op basis van een CO2-uitstoot van 0,6 kg per kWh (gebaseerd op de Nederlandse elektriciteitsmix van  
groen en grijs).  
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Uit bovenstaande tabel komt naar voren dat ‘Overal toepassen van dimbare OVL-installaties’ 
het bekendste duurzaam inkopen criterium is, terwijl ‘Duurzaam ontwerpen van 
reclameverlichting’ het minst bekende duurzaam inkopencriterium onder provincies is. Elke 
provincie kent overigens minimaal wel één criterium. 
 
Percentage OVL duurzaam ingekocht 
In onderstaand diagram is af te lezen dat 7 van de 10 provincies in ieder geval voor een deel 
duurzaam openbare verlichting inkoopt. Eén van de provincies koopt voor 80 tot 100% 
duurzaam in. 3 provincies weten niet voor welk deel openbare verlichting duurzaam wordt 
ingekocht.  
 
Figuur 2: Percentage OVL duurzaam ingekocht door provincies. 
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Knelpunten bij duurzaam inkopen OVL 
Onderstaande tabel geeft aan wat de provincies zien als de belangrijkste knelpunten bij het 
duurzaam inkopen van openbare verlichting. Provincies geven aan dat de belangrijkste 
knelpunten in hun ogen zijn dat (1) duurzaam inkopen OVL duurder maakt en dat (2) het 
niet altijd duidelijk is wanneer duurzaam inkopen moet worden toegepast. Daarnaast geven 
nog 2 provincies aan de criteria ingewikkeld te vinden. Als belangrijkste reden die niet in het 
lijstje werd genoemd gaven de provincies aan dat er niet altijd genoeg tijd/FTE’s zijn en dat 
het beleid nog in ontwikkeling is.  
 
Tabel 2: Belangrijkste knelpunten bij duurzaam inkopen OVL. 

Nr. Knelpunten bij duurzaam inkopen OVL EENS 
1 Het maakt openbare verlichting duurder 3 

2
Ik weet wanneer ik duurzaam inkopen moet toepassen in het ontwerp- 
en inkoopproces 

3

3 De criteria zijn ingewikkeld 2 
4 De inkoop van producten loopt via de inkoper; ik heb weinig invloed 1 

5
De duurzaam inkopen criteria komen niet overeen met (gemeentelijk) 
beleid  

0

6 Ik weet niet hoe ik de criteria in een bestek moet zetten 0 
7 Anders namelijk; o.a. tijd, FTE’s, in ontwikkeling beleid 3 
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3 Stand van zaken gemeenten 

3.1  Aanpak en Respons 
 
Aanpak  
De enquêtes zijn begin september 2010 naar alle gemeenten verstuurd. Alle gemeenten zijn 
benaderd per post. Ongeveer 70% van de enquêtes is op naam gestuurd naar een bekende 
contactpersoon binnen een gemeente. Bij de gemeenten zonder contactpersoon was de brief 
gericht aan de beheerder openbare verlichting. Daarnaast zijn ongeveer 1.000 bij 
Agentschap NL bekende contactpersonen van gemeenten en provincies per e-mail benaderd 
om de enquête in te vullen via de online vragenlijst 2. Dit betekende dat er binnen een 
gemeente of provincie soms meerdere contactpersonen zijn benaderd. Het gevolg hiervan 
was dat er circa 20 dubbele reacties zijn binnengekomen. 
 
Om voldoende respons te krijgen, kregen de gemeenten die nog niet hadden gereageerd en 
waarbij de contactpersoon met e-mailadres bekend was, twee maal een herinnering per e-
mail toegestuurd. Daarnaast is in de online nieuwsbrief “Energiebesparing Openbare 
Verlichting” van Agentschap NL van eind september 2010 een oproep gedaan om de enquête 
in te vullen. Via een link in de nieuwsbrief konden lezers de vragenlijst online invullen. 
 
Respons  
Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat in totaal 255 gemeenten van de in totaal 431 3

de enquête geheel hebben ingevuld. Dit komt overeen met een respons van 59%. In 2009 
was de totale respons 192 gemeenten. De respons op de enquête is hoog waardoor met deze 
steekproef representatieve uitspraken gedaan kunnen worden over energiebesparing van 
gemeenten bij openbare verlichting in Nederland 4. De meeste enquêtes zijn online ingevuld 
(182 stuks). Per post zijn 73 enquêtes teruggekomen. Tot slot zijn enkele enquêtes 
binnengekomen na de data-analyse. Deze zijn niet meegenomen in de in de verslaggeving in 
de volgende paragrafen.  
 
Opmerkingen gemeenten 
Ongeveer een tiental gemeenten hebben telefonisch of per e-mail opmerkingen gegeven 
over de opzet van de enquête. Een belangrijke opmerking betrof de nog te realiseren 
energiebesparing. Veel gemeenten gaven aan in het recente verleden flink te hebben 
geïnvesteerd in energie-efficiënte openbare verlichting (OVL). Hierdoor zijn de mogelijkheden 
op middellange termijn kostenefficiënt energie te besparen gering. Deze informatie kon niet 
in de enquête worden aangegeven, waardoor de lage te realiseren besparing niet kon worden 
toegelicht. Gemeenten die tot heden weinig hebben gedaan om energie-inefficiënte 
installaties te vervangen door energie-efficiënte, scoren goed terwijl gemeenten die veel 
hebben gedaan slecht scoren (op nog te realiseren besparingspercentage). Een probleem dat 
hierbij ontstaat, is dat bestuurders in gemeenten waar al energie-efficiënte OVL aanwezig is 
dezelfde besparingspercentages opleggen als in gemeenten waar vooral energie-inefficiënte 
OVL staat, terwijl dat in de praktijk niet te realiseren is. Dit brengt de beheerder OVL in een 
moeilijke positie. 
 
2 De online vragenlijst kon worden ingevuld op www.dhv.nl/openbareverlichting .
3 Aantal gemeenten per 1 januari 2010. 
4 Het is mogelijk dat gemeenten die minder actief zijn met energiebesparing bij OVL minder geneigd  
waren om aan de enquête deel te nemen, waardoor de wel actieve groep mogelijk is  
ververtegenwoordigd in de steekproef. Daardoor is het mogelijk dat de enquête een gunstiger beeld laat  
zien dan de werkelijkheid. Hiermee wordt in de rapportage verder geen rekening gehouden. Bij de  
enquête uit 2009 is dat ook niet gedaan. 
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Een andere veelgenoemde opmerking is dat veel gemeenten te maken krijgen met een 
bezuinigingsopgave, ook voor OVL. Hierdoor komen investeringen voor energie-efficiënte 
OVL op losse schroeven te staan. Bezuinigingspercentages tot 25% zijn genoemd. 
 
Verwerking in rapportage 
In de rapportage wordt aangegeven welk percentage van de gemeenten een bepaald 
antwoord op een vraag uit de enquête heeft gegeven. De resultaten van de steekproef (255 
gemeenten) worden in de rapportage doorvertaald naar de hele populatie (431 gemeenten). 
 

3.2 Uitvoeringsplan energiezuinige OVL Inleiding 
 
Koplopers zijn gemeenten die een uitvoeringsplan voor energiezuinige openbare verlichting 
(bestuurlijk) vastgesteld hebben én hier actief uitvoering aan geven. Dat betekent dat er 
maatregelen voor een energiezuinige openbare verlichting uitgevoerd worden of zijn. Met de 
enquête is de stand van zaken betreffende de koploperaanpak in kaart gebracht. 
 
Plan en maatregelen 
Van de gemeenten heeft iets minder dan de helft (45% ofwel 194 gemeenten) een plan van 
aanpak of uitvoeringsplan gereed voor energiezuinige openbare verlichting. Bij 33% ofwel 
142 gemeenten is dit plan ook al vastgesteld en bij 12% ofwel 52 gemeenten nog niet. Bij 
een groot deel van de gemeenten is dit plan nog in ontwikkeling (40% ofwel 172 
gemeenten). Slechts bij 16% (ofwel 69 gemeenten) is nog geen activiteit of is dit onbekend. 
 
In figuur 3 is te zien dat er in 2010 minder gemeenten zijn ten opzichte van de vorige 
monitor OVL (uit 2009) die nog niet over een plan beschikken (van 23% zonder plan in 2009 
naar 14% zonder plan in 2010). Ook is het aantal plannen in ontwikkeling afgenomen van 
47% in 2009 naar 40% in 2010. Het aantal gereed zijnde plannen is daarentegen juist 
gestegen van 23% in 2009 naar 44% in 2010.   
 
Figuur 3: Gemeenten en beschikking over uitvoeringsplan energiezuinige OVL. 

Van de 44% van de gemeenten die in 2010 een plan gereed hebben, was bij 32% van de 
gemeenten het plan al bestuurlijk vastgesteld en bij 12% nog niet. In de monitor uit 2009 
werd nog geen onderscheid gemaakt tussen wel of niet vastgestelde plannen. 
 
Van de gemeenten die een plan van aanpak of uitvoeringsplan gereed of in ontwikkeling 
hebben, wordt door 72% van de gemeenten aangegeven dat de energiebesparende 
maatregelen die worden genoemd in de uitvoeringsplannen al worden uitgevoerd. Bij 28% 
zijn nog geen maatregelen uit het plan in uitvoering. 
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Van de 191 gemeenten (ofwel 44% van het totale aantal gemeenten) met een 
uitvoeringsplan (al dat niet bestuurlijk vastgesteld) zijn de energiebesparende maatregelen 
uit dit plan bij 84% van de gemeenten al in uitvoering. Dit betekent dat er 161 koploper 
gemeenten zijn. 
 
Besparingsdoelstellingen in plan 
Bijna de helft (49% ofwel 211 gemeenten) van de gemeenten met een uitvoeringsplan kan 
aangeven hoe groot de energie-besparingsdoelstellingen voor openbare verlichting zijn. Het 
gemiddeld genoemde besparingspercentage bedraagt 15%. Het hoogst genoemde 
percentage is 40% en het laagst genoemde percentage is 0%. Besparingspercentages die 
vaak genoemd worden, zijn 15% (10 gemeenten), 20% (12 gemeenten), 30% (10 
gemeenten). 
 
Gemiddeld geven gemeenten aan het besparingspercentage te bereiken in 2015 ten opzichte 
van 2008. Op deze wijze is te berekenen dat het jaarlijkse besparingspercentage bij 
gemeenten met een uitvoeringsplan ongeveer op 2% per jaar ligt. In de enquête is ook 
specifiek gevraagd naar het geraamde gemiddelde energiebesparingspercentage voor 
openbare verlichting. Deze vraag is door zowel gemeenten met als zonder uitvoeringsplan 
ingevuld (in totaal door 35% van de gemeenten).  
 
Het huidige gemiddeld geraamde besparingspercentage op jaarbasis door gemeenten voor 
OVL is 3%. Dit ligt hoger dan het berekende percentage op basis van de uitvoeringsplannen. 
 
Figuur 4: Energiebesparingsdoelstellingen OVL gemeenten en doelstellingen koploperaanpak. 

 
Op basis van de 37% (95 gemeenten) die wel energiebesparingspercentages hebben 
genoemd, is aangegeven hoe de verwachte energiebesparing is voor de periode 2009 tot en 
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gedefinieerd (met als basisjaar 2007). 
 
Uit de figuur en de tabel blijkt dat met de energiebesparingsdoelstellingen van de gemeenten 
(blauwe lijn) de Taskforce doelstellingen (rode lijn) van de koploperaanpak in 2015 niet 
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uitvoeringsplan hebben genoemd (gemiddeld besparingspercentage is 2%) en is 
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3.3  Energieverbruik 
 
Energieverbruik OVL 
Van de gemeenten kan 70% gegevens verstrekken inzake het huidige energieverbruik. Het 
gemiddelde energieverbruik voor openbare verlichting per gemeente bedraagt 1,9 miljoen 
kWh. Het laagste opgegeven verbruik is 0,1 miljoen kWh en het hoogste opgegeven verbruik 
is 35,2 miljoen kWh. Voor alle 430 gemeenten in Nederland bedraagt het energieverbruik 
voor OVL dan ongeveer 823 miljoen kWh ofwel omgerekend bijna 50 kWh per inwoner 5. De 
meeste gegevens zijn afkomstig uit het jaar 2009 (70%). Bij 22% van de gemeenten zijn de 
gegevens afkomstig uit 2008.  
 
Ontwikkeling elektriciteitsverbruik afgelopen 5 jaar 
Bij 33% van de gemeenten is het elektriciteitsverbruik voor OVL de afgelopen vijf jaar vrijwel 
gelijk gebleven. Voor 21% is het verbruik gestegen. Gemiddeld is het verbruik bij deze 
gemeenten met 8% gestegen (bandbreedte 1% - 25%). Bij de meerderheid (56%) van deze 
gemeenten is het verbruik met maximaal 5% gestegen.  
 
Bij bijna een kwart (23%) van de gemeenten is het elektriciteitsverbruik de afgelopen vijf 
jaar gedaald. De daling verschilde per gemeente: gemiddeld bedraagt de daling 8%. De 
meeste (ca 70%) opgegeven percentages die werden aangegeven liggen tussen de 3 en 
12%.  
 
Figuur 5: Verloop elektriciteitsverbruik afgelopen vijf jaar. 
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Verwachting elektriciteitsverbruik komende jaren 
Voor de komende jaren verwacht 50% van de gemeenten dat het elektriciteitsverbruik daalt. 
31% denkt dat het verbruik ongeveer gelijk blijft. 13% van de gemeenten verwacht een 
stijging van het elektriciteitsverbruik de komende jaren.  
 

5 Deze schatting is waarschijnlijk te hoog. Op basis van de benchmarkresultaten van het 
model ‘Zicht op Licht’ komt het verbruik per inwoner dichter in de buurt van 40 kWh per  
inwoner per jaar. 
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Figuur 6: Verwacht verloop elektriciteitsverbruik komende vijf jaar. 

3.4   Duurzaam Inkopen van OVL 
 
Bekendheid criteria duurzaam inkopen 
Van de gemeenten geeft 78% aan dat zij bekend zijn met de duurzaam inkopen criteria, 
22% is dus nog onbekend hiermee. In de monitor uit 2009 gaf 73% van de gemeenten 
bekend te zijn met de duurzaam inkopen criteria. De bekendheid is dus iets toegenomen. 
Voor 69% van de gemeenten is de informatie over duurzaam inkopen goed te vinden.  
 
Figuur 7: Bekendheid met duurzaam inkoopcriteria. 
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Percentage OVL duurzaam ingekocht 
Onder gemeenten bestaat er nog een behoorlijk verschil of er en in welke mate duurzaam 
openbare verlichting wordt ingekocht. Zoals uit onderstaande figuur is af te lezen, koopt 
23% van de gemeenten al 80 tot 100% duurzaam in, terwijl 18% dit nog helemaal niet doet. 
Ruim een kwart (27%) van de gemeenten geeft aan niet te weten of openbare verlichting al 
duurzaam wordt ingekocht. 
 
Figuur 8: Percentage OVL duurzaam ingekocht door gemeenten. 
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Knelpunten bij duurzaam inkopen OVL 
Tabel 3 geeft aan wat gemeenten zien als de belangrijkste knelpunten bij het duurzaam 
inkopen van openbare verlichting. Voor gemeenten komt duidelijk naar voren dat zij ‘het 
duurder worden van OVL’ als belangrijkste knelpunt zien (41% ziet dit als knelpunt). Op de 
tweede plaats staan een aantal specifieke redenen per gemeente, zie voor een paar veel 
voorkomende opmerkingen onderstaande quotes. Op de derde plaats geeft 20% van de 
gemeenten aan de criteria ingewikkeld te vinden.  
 
Tabel 3: Belangrijkste knelpunten bij duurzaam inkopen OVL. 

Nr. Knelpunten bij duurzaam inkopen OVL EENS 
1 Het maakt openbare verlichting duurder 41% 
2 Anders, namelijk 24% 
3 De criteria zijn ingewikkeld 20% 

4
De inkoop van producten loopt via de inkoper; ik heb weinig 
invloed 

13% 

5 Ik weet niet hoe ik de criteria in een bestek moet zetten 9% 

6
Ik weet wanneer ik duurzaam inkopen moet toepassen in het 
ontwerp- en inkoopproces 

8% 

7
De duurzaam inkopen criteria komen niet overeen met 
(gemeentelijk) beleid  

8% 

Een selectie van quotes betreffende knelpunten bij gemeenten: 

“De ontwikkelingen op het gebied van duurzaam inkopen gaan nu vrij snel, je loopt nogal 
eens achter de feiten aan”’ 
 
“Voorgenomen verbetermaatregelen kunnen niet uitgevoerd worden i.v.m. 
bezuinigingsmaatregelen” 
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“Weinig kennis bij bestuurders” 
“Wat is duurzaam? De hele cyclus van productie, toepassing/levensduur en 
recycling/verwerking dient gemeten te worden” 
 
“Wat is duurzaam? Jonge armaturen vervroegd afschrijven of energiebesparing?” 
 
“Duurzaam Inkopen en duurzaamheid zijn nog niet ingebed (onbekend) in onze gemeente” 
 
“Onze gemeente heeft een leasecontract voor OVL. Wij zijn hieraan gebonden” 
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4 Toetsing aan doelstellingen en ambities: op koers? 

Energiebesparingopgave Taskforce en Klimaatakkoord 
Op basis van de besparingsdoelstellingen die gemeenten hebben doorgegeven, lijken de 
Taskforce doelstellingen van de koploperaanpak om in 2011 15% en in 2013 20% energie te 
besparen niet helemaal haalbaar. Op de lange termijn (in 2020) zou er volgens de 
koploperaanpak 30% energie bespaard moeten worden. Op basis van extrapolatie van de 
gegevens over 2009-2015 komen gemeenten tot ongeveer 26% minder energieverbruik dan 
in 2007. Om de energiebesparingsdoelstellingen te halen, zijn met name voor de 
middellange termijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. De doelstellingen uit het 
Klimaatakkoord om tussen 2008 en 2012 jaarlijks 1,5% energie te besparen op OVL lijken 
wel haalbaar. 
 
Figuur 9: Energiebesparingsdoelstellingen OVL gemeenten in vergelijking met Taskforce  
doelstellingen koploperaanpak en doelstellingen. Klimaatakkoord voor OVL t.o.v. 2007 

 

Koploperaanpak: gemeenten en provincies hebben een uitvoeringsplan 
Conform de doelstellingen van de koploperaanpak zouden in 2010 270 en in 2011 400 van 
de in totaal 431 gemeenten moeten beschikken over een uitvoeringsplan. Uit de monitoring 
2009 bleek dat er in 2009 101 gemeenten een uitvoeringsplan hadden en uit de monitoring 
2010 blijkt dat dit er momenteel 191 (44% van 431) zijn. Als alle in ontwikkeling zijn de 
plannen in 2011 gereedkomen, zullen 361 gemeenten over een uitvoeringsplan beschikken. 
Het bovenstaande impliceert dat de doelstellingen voor 2010 en voor 2011 net niet gehaald 
worden. 
 
Op dit moment hebben 8 van de 10 provincies een uitvoeringsplan en heeft één provincie 
een uitvoeringsplan in ontwikkeling. De doelstelling dat alle provincies in 2010 een 
uitvoeringsplan hebben, wordt dus net niet gehaald 
 
Figuur 10: Besparingsdoelstellingen gemeenten en doelstellingen koploperaanpak. 
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5 Conclusies  

Wanneer de resultaten van de monitoring OVL van 2009 en 2010 met elkaar vergeleken 
worden, blijkt dat gemeenten en provincies vooruitgang hebben geboekt: meer gemeenten 
en provincies hebben een uitvoeringsplan gereed of in ontwikkeling, de energiebesparings-
doelstellingen zijn ambitieuzer en de bekendheid met duurzaam inkopen is verbeterd. 
 
Bekendheid duurzaam inkopen OVL toegenomen 
Ten opzichte van de vorige monitor uit 2009 is de bekendheid van duurzaam inkopen van 
OVL bij provincies en gemeenten gestegen: bij provincies van 73 naar 100% en bij 
gemeenten van 73 naar 78%.  
 
Conform de doelstellingen zouden provincies in 2010 minimaal 50% van hun totale 
inkoopvolume duurzaam moeten inkopen. Als het gaat om OVL is deze doelstellingen niet 
gehaald: 33% van de provincies koopt OVL voor meer dan 50% duurzaam in. Voor 
gemeenten geldt de doelstelling om in 2010 75% van het inkoopvolume duurzaam in te 
kopen. Ook gemeenten hebben deze doelstelling wat betreft OVL niet gehaald: in 2010 kocht 
23% (ofwel 99 gemeenten) OVL voor meer dan 80% duurzaam in en 41% (ofwel 177 
gemeenten) kocht OVL voor meer dan 50% duurzaam in. Gemeenten scoren dus wel iets 
beter dan provincies.  
 
NB. Provincies en gemeenten hoeven de duurzaam inkopen doelstellingen niet te halen voor 
productgroep OVL: de doelstellingen gelden voor alle productgroepen tezamen. Dit betekent 
dat een laag duurzaam inkopen percentage voor de ene productgroep (bijvoorbeeld OVL) 
kan worden gecompenseerd met een hoog duurzaam inkopen percentage bij een andere 
productgroep (bijvoorbeeld dienstauto’s). 
 
Criterium ‘minimaal energielabel D’ relatief slecht bekend 
De meest bekende criteria bij provincies en gemeente voor het duurzaam inkopen van OVL 
zijn ‘overal toepassen van dimbare OVL’ en ‘duurzaam ontwerpen van OVL’ Het criterium 
‘minimaal energielabel D voor OVL is nog relatief onbekend: 40% van de provincies (4 van 
de 10) en 33% (ofwel 142 stuks) van de gemeenten kent dit criterium. 
 
Energieverbruik voor OVL zal dalen 
Een grote meerderheid van de provincies (80% ofwel 8 van de 10) en de helft van de 
gemeenten (50% ofwel 215) verwacht dat het energieverbruik voor openbare verlichting de 
komende jaren zal dalen. Het aantal provincies en gemeenten dat een daling verwacht is 
toegenomen ten opzichte van de vorige monitor uit 2009: toen verwachtten 73% (ofwel 8 
van de 11) van de provincies en 36% (ofwel 155) van de gemeenten een daling. In de 
enquête is niet gevraagd waarop gemeenten en provincies deze verwachting baseren.  
 
Gemiddeld besparingspercentage gestegen tot 2% per jaar 
Op basis van de gemiddelde besparingsdoelstellingen (uit het uitvoeringsplan) die 
gemeenten hebben doorgegeven, kan worden berekend dat gemeenten de komende jaren 
maximaal 2% (was 1,5% in 2009) energie per jaar gaan besparen op OVL. Om de 
doelstellingen van de koploperaanpak van de Taskforce Verlichting te halen, is jaarlijks 
echter ruim 3% energiebesparing noodzakelijk.  
 
In het Klimaatakkoord Rijk – Gemeenten 2007-2011 een jaarlijks energiebesparings-
percentage voor OVL van 1,5% vastgelegd. Dit percentage lijkt dus haalbaar. 
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Aantal uitvoeringsplannen sterk gestegen 
Op dit moment hebben 191 gemeenten en 8 van de 10 provincies 6 (doelen 2010 en 2011 
zijn alle provincies) een uitvoeringsplan met daarin besparingsmaatregelen voor OVL gereed. 
Daarnaast hebben 40% van de gemeenten (oftewel 172 gemeenten) en 10% van de 
provincies (1 provincie) een uitvoeringsplan in ontwikkeling. De overige gemeenten en 
provincies hebben (nog) geen plannen. Alhoewel op de goede weg, worden de doelstellingen 
van de Taskforce Verlichting niet geheel gehaald. 
 
12% energiebesparing bij OVL in 2013 levert 45 kton CO2-reductie op per jaar 
In heel Nederland bedraagt het energieverbruik voor openbare verlichting circa 700 miljoen 
kWh per jaar, waarvan tussen 90 en 95% voor gemeentelijke OVL. Het totale 
elektriciteitsverbruik in Nederland bedroeg in 2008 circa 124 miljard kWh per jaar. Het 
aandeel van OVL hierin is ongeveer 0,6%.  
 
Gemiddeld wordt bij de productie van één kWh elektriciteit in Nederland 600 gram CO2

geproduceerd bij de energieopwekking (mix groene en grijze stroom). In totaal ontstaat er 
zo op jaarbasis ongeveer 420 kton CO2 ten gevolge van openbare verlichting. Door 12% 
energie te besparen in 2013, wordt ruwweg op jaarbasis 50 kton CO2 vermeden.  
 
Tabel 4: Energiebesparing en CO2-reductie bij uitvoer besparingsdoelstellingen gemeenten bij 
OVL t.o.v. 2007. 

Energie besparingsdoelstellingen (in %) 
Doelstellingen 
gemeenten (%) 

Energiebesparing  
(in miljoen kWh) 

Reductie CO2

(in kton) 

2009 4% 28 17 
2010 6% 42 25 
2011 8% 56 34 
2012 10% 70 42 
2013 12% 84 50 

Totaal t/m 2013 - 280 168 

Als de besparingsdoelstellingen van de gemeenten en provincies worden gerealiseerd, 
bedraagt de totale vermeden CO2-uitstoot van 2009 tot en met 2013 ongeveer 169 kton.  

 
6 Van 2 provincies is dit niet bekend, omdat zij niet aan de enquête hebben deelgenomen. 
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Monitoring OVL 2010 
 

November 2010 bijlage 1 - 1 - 

% te bereiken in 
(jaartal) 

ten opzichte van 
(jaartal) 

20 _ _ 

%

BIJLAGE 1 VRAGENLIJST

Algemeen  
 
1. Naam 

gemeente/provincie 
 

Plan energiezuinige openbare verlichting 
 
2. Beschikt uw gemeente/provincie over een plan van aanpak of uitvoeringsplan (of een 

ander beleidsplan) voor energiezuinige openbare verlichting gereed of in ontwikkeling? 
a. Ja, gereed en vastgesteld 
b. Ja, gereed maar nog niet vastgesteld 
c. In ontwikkeling 
d. Nee  → ga naar vraag 5 
e. Weet niet  → ga naar vraag 5 

3. Zijn de energiebesparende maatregelen uit dit plan al in uitvoering? 
a. Ja 
b. Nee 

 
4. Kunt u aangeven hoe groot de energiebesparingsdoelstellingen voor openbare verlichting 

zijn in het plan van aanpak, het uitvoeringsplan of ander beleid? 
a. Ja 

b. Nee  
 
5. Kunt u aangeven hoeveel het gemiddelde jaarlijkse energiebesparingspercentage voor 

openbare verlichting bedraagt? 
a. Ja 

 
b. Nee 

 
Energieverbruik 
 
6. Is het energieverbruik voor openbare verlichting in uw gemeente bekend? 

a. Ja 
b. Nee → ga naar vraag 9 

7. Hoeveel bedroeg het totale elektriciteitsverbruik voor openbare verlichting in uw 
gemeente in kWh in het meest recente jaar waarvan u gegevens heeft? 

 
8. Hoeveel bedroeg het totale elektriciteitsverbruik voor openbare verlichting in uw 

gemeente in een eerder jaar? 

_ _. _ _ _ . _ _ _  
k h/jaar

20 _ _ in 
(jaartal) 

_ _. _ _ _ . _ _ _  
k h/jaar

20 _ _ in 
(jaartal) 



Monitoring OVL 2010 
 

November 2010 bijlage 1 - 2 - 

9. Is het elektriciteitsverbruik voor openbare verlichting de afgelopen vijf jaar gestegen of 
gedaald? 

a. Gestegen, met ongeveer  
 

b. Gedaald, met ongeveer 
 

c. Ongeveer gelijk gebleven 
d. Weet niet 

 

Duurzaam inkopen 
10. Verwacht u dat het totale elektriciteitsverbruik voor openbare verlichting de komende 

jaren in uw gemeente zal veranderen? 
a. Ja 
b. Elektriciteitsverbruik stijgt 
c. Elektriciteitsverbruik blijft ongeveer gelijk  
d. Elektriciteitsverbruik daalt  
e. Weet niet 

 

Duurzaam inkopen 
11. Bent u bekend met de criteria voor het duurzaam inkopen van openbare verlichting?  

a. Ja 
b. Nee  

 
12. Heeft u de informatie over de duurzaam inkopen criteria goed kunnen vinden?  

a. Ja 
b. Nee 

 
13. Welke criteria voor het duurzaam inkopen van openbare verlichting kent u?  

(meerdere antwoorden mogelijk) 
a. Minimaal energielabel D voor OVL-installaties 
b. Overal toepassen van dimbare OVL-installaties 
c. Toepassen energiezuinige reclameverlichting 
d. Duurzaam ontwerpen van OVL (energiezuinig, geen lichthinder en 

materiaalhergebruik) 
e. Duurzaam ontwerpen van reclameverlichting (energiezuinig en 

materiaalhergebruik) 
f. Geen  

 
14. Welk gedeelte van de openbare verlichting wordt in uw gemeente duurzaam ingekocht? 

a. 80 tot 100% 
b. 50 tot 80% 
c. 20 tot 50% 
d. 0 tot 20% 
e. nog helemaal niks 
f. weet niet   

 

%

%



Monitoring OVL 2010 
 

November 2010 bijlage 1 - 3 - 

15. Welke knelpunten ervaart u bij het duurzaam inkopen van openbare verlichting?  
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

a. Het maakt openbare verlichting duurder 
b. De criteria zijn ingewikkeld 
c. Ik weet niet wanneer ik duurzaam inkopen moet toepassen in het ontwerp- en 

inkoopproces 
d. De duurzaam inkopen criteria komen niet overeen met (gemeentelijk) beleid 
e. Ik weet niet hoe ik de criteria in een bestek moet zetten 
f. De inkoop van producten loopt via de inkoper: ik heb weinig invloed 
g. Anders, 

namelijk 
h. Geen  

 

Tot slot 
16. Agentschap NL blijft graag in contact met u. Indien u daar geen bezwaar tegen heeft, 

zou u dan hieronder uw naam en uw e-mailadres kunnen invullen?  
 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!  
 

E-mailadres: 

Naam: 


