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OVLNL Nieuwjaarsbijeenkomst januari 2018 

Discussie over trends en ontwikkelingen rond OVL 

Hulp bij verslimming OVL gewenst 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 12 januari jongstleden is er met de aanwezigen 

gediscussieerd over potentieel een van de grootste veranderingen voor de OVL manager: Slimme 

toepassingen waarbij het OVL areaal een belangrijke rol speelt. Er komen allerlei mogelijkheden 

dankzij LED en techniek die besturing op afstand mogelijk maakt. Zoals schakelen en dimmen per 

lichtmast, automatische afstemming op gewenst lichtniveau, automatische meldingen bij defecten. 

Er zijn nu andere besparingsmogelijkheden dan voorheen door minder energieverbruik en lagere 

onderhoudskosten. Door de lagere aanschafkosten en betere managementsystemen wordt het voor 

steeds meer gemeenten interessant om over te stappen. 

Smart City toepassingen hebben de mast ook in het vizier en willen gebruik maken van de reeds 

aanwezige plek om kastjes met sensoren aan te bevestigen of de mast en ondergrondse 

infrastructuur aanpassen. Slimme toepassingen worden geïntegreerd in de mast zoals oplaadpunten 

voor elektrisch vervoer of 5G antennes. 

 

 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zijn door Hans Nouwens 8 stellingen aan de zaal voorgelegd. Op de 
stellingen is ook ingegaan door een panel bestaande uit Gerke ten Have, Niek de Jong, Jan van der 
Ven en Roger van Ratingen. 
 
De aanwezigen konden online stemmen via hun smartphone wat 55% ook heeft gedaan. 
De belangrijkste bevindingen gaan over het opdoen en delen van kennis en hulp bij inkoop van de 
slimme toepassingen. OVL NL onderzoekt momenteel welke rol zij hier in kan spelen. 
 
Enkele uitslagen: 

 Bereidheid om samen op ter trekken in gezamenlijke pilots (69%), gemeenten lijken op 
elkaar. 

 Ongeveer de helft (44%) vermoedt dat het werk lastiger wordt. 

 Bijna 60% vindt dat slimme oplossingen niets met de verlichting te maken hebben, en bijna 
80% geeft aan kennis van de slimme oplossingen die niet licht gerelateerd zijn te willen 
hebben. 

 Ruim 60% vindt dat collegae binnen de gemeente voldoende kennis van de verslimming van 
OVL hebben en dat er voldoende financiële middelen zijn. 

 Ruim 70% geeft aan deel te willen nemen aan een programma van OVLNL voor kennis en 
hulp bij inkoop op het gebied van verslimming van OVL. 


