PERSBERICHT

Ede, 13 september 2017

Overeenstemming OVLNL en NSVV over NPR13201:2017
Bij het uitkomen van de NPR13201:2017, begin 2017, werd door OVLNL geconstateerd dat in deze
nieuwe Praktijkrichtlijn, geschreven op basis van de in Europa vastgestelde norm EN-13201, een paar
inhoudelijke eisen mogelijk leiden tot ongewenste gevolgen. Het betreft verhoogde technische eisen
die een effect hebben op beleidsmatige, juridische en mogelijk financiële aspecten.
Om een en ander te verduidelijken is in samenwerking tussen OVLNL en NSVV een werkgroep
inhoudelijk aan de slag gegaan met deze technische eisen. Doel van deze samenwerking was het
verkrijgen van een samen vast te stellen, gedragen technisch compromis. Vandaag kunnen we
melden dat dit is gelukt.
Onderstaande zaken zijn binnen de werkgroep besproken, vastgesteld en bekrachtigd door de
besturen van OVLNL en NSVV:
Tabel P-klasse:
 Minimaal te realiseren absolute gelijkmatigheid U h wordt opgenomen in de tabel van de Pklasse.
 Differentiatie in toe te passen minimaal te realiseren verticale verlichtingssterkte (E vert.min).
Differentiatie wordt mogelijk gemaakt voor installaties ontworpen en geïnstalleerd volgens
de ROVL2011 of NEN-EN13201.
Tevens zijn een aantal kleine inhoudelijke correcties besproken die doorgevoerd worden in een
update van de NPR13201:2017. Voornoemde verbeteringen en voorstel tot aanpassing van de P-

klasse tabel zal verder tekstueel uitgewerkt worden waarna dit voorstel vastgesteld dient te worden
door de NEN commissie “Verlichting”.
Na vaststelling zal de bestaande NPR 13201:2017 aangepast worden.
Wat betekent dat voor u?
Behoudens de punten zoals hierboven genoemd blijft de NPR13201:2017 ongewijzigd. In de tijd
tussen nu en de uitgifte van de aangepaste NPR13201:2017 kunt u gebruik maken van de
NPR13201:2017 aangevuld met bovenstaande punten.

Wilt u op korte termijn meer informatie over dit onderwerp?
Kom dan naar de Dag van de Openbare ruimte op 27 september voor een presentatie om 15:00.
Ook tijdens het Ruimte en Lichtcongres Openbare Verlichting op 16 november zal er ruim aandacht
aan dit onderwerp worden besteed.
Uw vragen kunt u stellen via:
info@ovlnl.nl

info@nsvv.nl

