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1. Inleiding

Openbare	 verlichting	 is	 een	 product	 van	 de	 lange	
termijn. Dit als gevolg van de lange levensduur 
van	 de	 installatie	 en	 de	 hoge	 beheerskosten	 die	
gemoeid gaan met het in stand houden van de 
verlichtingskwaliteit.	 Dit	 beleidsplan	 is	 opgesteld	
voor de periode 2014-2018 en zal om de 4 jaar 
worden geëvalueerd en worden aangepast wanneer 
politieke,	 technische	of	 financiële	 overwegingen	dit	
noodzakelijk maken. Korte termijn aanpassingen 
worden in het uitvoeringsplan ondervangen. 

Den	 Helder	 is	 een	 ambitieuze	 gemeente	 op	 een	
unieke	 locatie.	 Omringd	 door	 zee	 en	 natuurgebied	
en thuishaven voor bedrijven en industrie is het 
een gemeente die haar doelen hoog stelt. Ook 
op	 het	 gebied	 van	 de	 openbare	 verlichting.	 Deze	
doelen worden gekenmerkt door de volgende 
uitgangspunten:

•	 Duurzame	verlichting
•	 Inhalen	achterstallig	onderhoud
•	 Uitfaseren	combi-net
•	 Standaardisatie	van	masten	en	armaturen
•	 Terugdringen	van	areaalgrootte	waar	

mogelijk
•	 Samenwerking	met	andere	beleidsvelden

Verlichten is geen doel op zichtzelf maar dient ter 
bevordering	van	de	veiligheid	en	de	leefbaarheid	van	
de	stad.	Verlichting	draagt	bij	aan	de	verkeersveiligheid	
doordat	verkeersdeelnemers	 situaties	beter	kunnen	
inschatten	en	obstakels	kunnen	vermijden.	Openbare	
verlichting	draagt	bij	aan	de	veiligheidsbeleving	van	
mensen omdat zij de omgeving beter kunnen zien 
waardoor het gevoel van onveiligheid verminderd. 
Hierdoor kan het openbare leven ook in de nachtelijke 
uren doorgang vinden. Daarnaast komt openbare 
verlichting	 de	 leefbaarheid	 en	 beleving	 ten	 goede	
door beeldbepalende elementen van de stad ook in 
de nachtelijke uren goed zichtbaar te maken en te 
zorgen voor een mooi lichtbeeld.

De	 openbare	 verlichting	 in	 Den	 Helder	 bestaat	
globaal uit:

•	 12.400	lichtmasten
•	 12.800	armaturen
•	 150	meet-/verdeelkasten
•	 200	km	combi-net	voor	1800	masten
•	 300	km	solo-net	voor	10.600	masten

Binnen	de	installatie	is	sprake	van	uitbreiding	van	het	
areaal en van achterstallig onderhoud. Dit beleidsplan 
stelt een aantal maatregelen voor die de veiligheid en 
functionaliteit	van	de	installatie	vergroten.

Openbare	 verlichting	 is	 de	 grootste	 gemeentelijke	
energieverbruiker en kan juist daardoor een belangrijke 
bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen 
van de gemeente door het toepassen van duurzame 
maatregelen	zoals	LED-verlichting	of	het	dimmen	van	
verlichting.	

Binnen	de	openbare	verlichting	wordt	gezocht	naar	
meer samenwerkingsmogelijkheden met andere 
domeinen in de openbare ruimte. Dit uit zich onder 
andere	 in	 het	 plegen	 van	onderhoud	 in	 combinatie	
met gepland straatwerk of het onderhoud aan 
gasleidingen.

We	 stellen	 de	 doelen	 voor	 de	 openbare	 verlichting	
hoog maar wel met een gezonde dosis realisme. 
In	 dit	 beleidsplan	 wordt	 een	 aantal	 opties	 en	
mogelijkheden besproken om binnen het bestaande 
budget toch onze doelen te kunnen verwezenlijken. 
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2. Wettelijk kader

Er bestaat geen wetgeving waar de openbare 
verlichting	 aan	 moet	 voldoen.	 Er	 zijn	 echter	 wel	
een aantal landelijke en gemeentelijke kaders die 
van invloed zijn op keuzes die voor de openbare 
verlichting	worden	gemaakt.	In	dit	hoofdstuk	worden	
de belangrijkste daarvan kort genoemd en toegelicht.

2.1 Landelijke regelgeving

In het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat de 
wegbeheerder risicoaansprakelijk is voor schade 
aan personen of zaken. Dit is echter alleen het geval 
op het moment dat de weg (inclusief bijbehorende 
infrastructurele	 zaken	 zoals	 openbare	 verlichting)	
niet voldoet aan de eisen die daar in gegeven 
omstandigheden aan gesteld mogen worden. 

Wettelijk	is	de	kwaliteit	waaraan	de	verlichting	moet	
voldoen niet vastgelegd. Gesteld mag worden dat 
als de weg overdag veilig is maar ’s nachts niet als 
gevolg	van	verlichting	van	onvoldoende	kwaliteit,	de	
gemeente hiervoor aansprakelijk is.
Samenvattend	 kan	 gezegd	 worden	 dat	 de	
wegbeheerder moet kunnen aantonen dat de weg 
en bijbehorende zaken in goede staat van onderhoud 
verkeren en dat het risico op aansprakelijkheid dan 
tot een minimum beperkt kan worden. Is dit niet het 
geval,	dan	is	het	risico	op	claims	groot.

2.1.1 ROVL-2011

Voor	 openbare	 verlichting	 bestaat	 geen	 wettelijk	
kader en daarom wordt vaak gekeken naar de normen 
van	 de	 Commission	 Internationale	 de	 L’Eclairage.	
Deze	 richtlijnen	 zijn	 door	 de	 Nederlandse	 Stichting	
voor	Verlichtingskunde	(NSVV)	overgenomen	en	sinds	
2002	 verwoord	 in	 de	 Nederlandse	 Praktijkrichtlijn	
(NPR13201-1). Deze richtlijn is in overeenstemming 
met de Europese normen op het gebied van 
openbare	 verlichting	 zoals	 vastgelegd	 in	 de	 EN	
13201.	 Momenteel	 wordt	 de	 NPR13201-1,	 wegens	
het	ontbreken	van	een	wettelijk	kader,	door	 Justitie	
gebruikt bij het toetsen van aansprakelijkheid van de 
wegbeheerder. 
Medio 2011 is de Nederlandse Richtlijn  Openbare 
Verlichting	 (ROVL-2011)	 in	 werking	 getreden.	 Deze	
richtlijn is in grote lijnen gelijk aan de NPR13201-1 
maar is aangepast om meer mogelijkheden te bieden 
voor	het	dimmen	van	verlichting.	In	de	eerdere	versie	
was dit nog niet voorzien. 
Voor de lichtmasten en armaturen zelf geldt de 
Europese norm NEN-EN 40. Hierin staan onder 
andere maststerktes per type gebied omschreven.

2.1.2 Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse 
Netten 

De	Wet	Informatie-uitwisseling	Ondergrondse	Netten	
(kortweg WION of Grondroerdersregeling) verplicht 
bedrijven die graafwerkzaamheden verrichten sinds 
2008	om	 informatie	over	kabels	en	 leidingen	op	de	
graaflocatie	 in	 te	 winnen	 en	 zorgvuldig	 te	 werken	
bij het graven. Tevens stelt dit wetsvoorstel eisen 
aan	 hoe	 de	 informatie	 over	 kabels	 en	 leidingen	
moet worden bijgehouden door de beheerder. Alle 
graafwerkzaamheden lopen via de website Kabels 
en	 Leidingen	 Informatie	 Centrum	 (KLIC)	 van	 het	
Kadaster.	 De	 beheerder,	 in	 dit	 geval	 de	 gemeente,	
moet	deze	gegevens	geautomatiseerd	aanleveren	bij	
het Kadaster. Hieronder vallen dus ook gegevens over 
het	kabelnet	van	de	openbare	verlichting.

2.1.3 Flora- en Faunawet

In 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. 
Nederland	 heeft,	 in	 het	 kader	 van	 de	 Europese	
wetgeving,	 de	 Europese	 Vogel	 en	 Habitatrichtlijn	
ingevoerd in haar wetgeving. Deze wet richt zich op de 
bescherming	van	planten-	en	diersoorten	en	heeft	in	
sommige gevallen grote gevolgen voor de gemeente. 
Wanneer leefgebieden zijn aangewezen als vogel- of 
habitatrichtlijngebied,	 gelden	 voor	 deze	 gebieden	
bepaalde normen gericht op de bescherming en het 
behoud	 van	 soorten	 en	 biodiversiteit.	 Wanneer,	 in	
dit	 geval,	 openbare	 verlichting	 aantoonbare	 schade	
toebrengt	 aan	 een	 gebied,	 kan	 op	 grond	 van	 deze	
wet	worden	besloten	dat	de	lichtbron	uitgeschakeld,	
aangepast of zelfs verwijderd wordt.
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2.1.4 Nederlands klimaatbeleid

In 2020 moet Nederland één van de 
energiezuinigste en schoonste landen in Europa 
zijn.	 In	het	coalitieakkoord	van	het	kabinet	 zijn	hier	
afspraken over gemaakt die zijn vastgelegd in het 
werkprogramma “Nieuwe energie voor het klimaat 
van het project Schoon en Zuinig”. In het programma 
staan de volgende doelen beschreven:

•	 CO2	reductie	in	2020	30%	t.o.v.	1990
•	 Tempo	energiereductie	van	1%	naar	2%	per	

jaar
•	 Aandeel	duurzame	energie	in	2020	20%	t.o.v.	

2%	nu
•	 Principe	“De	vervuiler	betaalt”
•	 Ten	aanzien	van	het	gebruik	van	materiaal	

en	grondstoffen	zijn	in	het	beleid	de	volgende	
doelstellingen	geformuleerd:

•	 Dematerialisatie	(Het	langer	en	efficiënter	
gebruiken	van	materialen	en	grondstoffen)

•	 Vermindering	van	uitstoot	bij	productie	en	
consumptie	van	grondstoffen

•	 Beschermen	van	ecosystemen

Op Europees niveau zijn richtlijnen opgesteld voor 
milieuverantwoorde	 verlichtingsmiddelen.	 De	
richtlijn 2005/32/EG is op 13 april 2010 van kracht 
geworden in de Verordening (EG) nr. 245/2009. 
Momenteel voldoen de meeste in Nederland 
verkochte	 verlichtingsmiddelen	 aan	 de	 eisen	 die	 in	
deze verordening worden gesteld. Voor bepaalde 
lamptypen geldt dit nog niet en deze zullen op termijn 
worden aangepast of verdwijnen. In Den Helder 
worden lampen die nog niet aan deze richtlijnen 
voldoen bij de remplace (periodieke vervanging) 
vervangen voor lampen waarvoor dat wel geldt.

De	 openbare	 verlichting	 kan	 als	 grootste	
gemeentelijke energieverbruiker een belangrijke 
bijdrage leveren aan het verwezenlijken van 
de duurzaamheidsdoelstelling. Het structureel 
toepassen	 van	 energiezuinige	 verlichting	 vergt	
een investering maar resulteert op termijn in een 
verlaging van het energieverbruik en de uitstoot CO2 
van 15%-30%. 

2.1.5 Elektrische veiligheid

In het kader van de elektrische veiligheid van de 
openbare	verlichtingsinstallatie	worden	verschillende	
Europese	 normen	 gehanteerd;	 de	 NEN-1010,	 NEN-
3140	en	NEN-50110.	De	installatieverantwoordelijke	
(IV-er) van de gemeente ziet toe op de 
verlichtingsinstallatie	 en	 draagt	 zorg	 voor	 de	
veiligheid	 bij	 werkzaamheden	 aan	 de	 installatie.	
Daarnaast draagt de IV-er zorg voor het uitvoeren van 
periodieke	inspecties	aan	de	installatie.
 
2.2 Gemeentelijk kader

2.2.1 Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het	 Politiekeurmerk	Veilig	Wonen	 geeft	handvatten	
voor	 nieuwbouwlocaties.	 Openbare	 verlichting	 kan	
bijdragen aan veilig wonen en het is daarom een 
landelijke	tendens	om	deze	normen,	waar	mogelijk,	
toe te passen. Wegens de hoge kosten die gemoeid 
gaan met het aanpassen van bestaande bouw aan 
het	Politiekeurmerk,	wordt	het	momenteel	enkel	als	
richtlijn	bij	nieuwbouwlocaties	aanbevolen.	

2.2.2 Duurzaam inkopen

Op 6 september 2010 is het inkoopbeleid van de 
Gemeente Den Helder vastgesteld door de Raad. 
In dit beleid verklaart de gemeente te streven naar 
75% duurzame inkopen in 2010 en 100% duurzame 
inkopen in 2015. De Gemeente Den Helder neemt bij 
alle inkopen en aanbestedingen van productgroepen 
waarvoor	criteria	zijn	vastgesteld	door	AgentschapNL,	
duurzaamheidscriteria op. 

2.2.3 Beeldkwaliteit openbare ruimte

Voor de openbare ruimte is een aantal 
beeldkwaliteitsniveaus vastgesteld door de 
gemeenteraad.	Voor	de	openbare	verlichting	worden	
deze nader uitgewerkt in hoofdstuk 6 en 7.

2.2.4 Algemene Aansluitvoorwaarden Openbare 
Verlichting Den Helder

De AVOVDH stelt normen en kaders ten aanzien van 
de	 veiligheidseisen	 waaraan	 de	 verlichting	 moet	
voldoen	 en	 aan	 de	 certificering	 van	 personeel	 wat	
aan	de	installatie	werkt.
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3. Inventarisatie

Dit	 hoofdstuk	 is	 een	 inventarisatie	 van	 de	 huidige	
situatie	van	de	openbare	verlichting	in	Den	Helder.	Een	
aantal zaken is in kaart gebracht en de voornaamste 
knelpunten worden benoemd. 

3.1 Begroting

De	 totale	 begroting	 van	het	 product	 211	Openbare	
Verlichting	 is	 opgebouwd	 uit	 energiekosten,	
onderhoudskosten	 personeel-	 en	 organisatiekosten	
en netbeheerskosten. In 2013 is er onderzoek gedaan 
naar de opbouw van de netbeheerskosten om te 
bepalen waar besparingen te behalen vallen door de 
aanleg van een solo-net (zie ook 3.3 en 5.1.3). 

3.2 Inventarisatie areaal

3.2.1 Producten

De	 openbare	 verlichtingsinstallatie	 bestaat	 globaal	
uit:

Diagram	1	-	Begroting	openbare	verlichting	(2013)

12.800 armaturen van 
uiteenlopende typen

150 meet-/verdeelkasten

500 kilometer kabel

12.400 lichtmasten

15 verschillende 
lamptypen

Figuur	1	-	Producten	OV-installatie	(2013)

3.1.1 Onderhoudsbudget

Er is momenteel sprake van een 
onderhoudsachterstand in het areaal  (zie 3.2) Met 
het huidige budget en onderhoudsbestek kan het 
onderhoud globaal op hetzelfde niveau worden 
gehouden.	 Om	 toekomstige	 onderhoudspieken,	
waarbij in een jaar een groot aantal masten en/
of	 armaturen	 worden	 afgeschreven,	 op	 te	 kunnen	
vangen,	 moeten	 jaarlijks	 310	 masten	 en	 650	
armaturen worden vervangen. Dit aantal wordt 
momenteel niet gehaald. Jaarlijks worden momenteel 
230 masten en 200 armaturen vervangen. De 
onderhoudsachterstand loopt dus op.
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3.2.2 Onderhoud

Er is binnen het areaal sprake van achterstallig 
onderhoud. Achterstallig onderhoud wordt 
gedefinieerd	als	het	overschrijden	van	de	technische	
levensduur van het product. Deze is als volgt:

Product Technische levensduur

Masten 40 jaar

Armaturen 20 jaar

Lampen 4-10 jaar

Kabel 60 jaar

Meet-/verdeelkasten 30 jaar

Na het overschrijden van deze levensduur is de 
veiligheid	en	het	correct	functioneren	van	de	installatie	
niet	meer	te	garanderen	en	kunnen	er	dus	potentieel	
riskante	situaties	optreden.	De	gemeenteraad	heeft		
daarom als beeldkwaliteitsniveau voor de openbare 
ruimte het niveau ‘Basis’ vastgesteld. Hiervoor geldt 
dat er maximaal 10% achterstallig onderhoud aan het 
areaal mag zijn. Door het ontbreken van middelen 
blijkt	dit	in	praktijk	niet	haalbaar.

Product Percentage achterstallig

Masten 13,6%

Armaturen 20,5%

Lampen Vervanging middels 
groepsremplace

Kabel 5%

Meet-/verdeelkasten 8%

Kaart 2 - Achterstallig onderhoud armaturen (2013)Kaart 1 - Achterstallig onderhoud masten (2013)

3.2.3 Onderhoud in beeld

Onderstaande kaarten brengen het achterstallig 
onderhoud in beeld. Het wordt op deze manier al snel 
duidelijk waar zich  de knelpunten bevinden. Voor de 
armaturen zijn delen van Nieuw Den Helder en Stad 
Binnen de Linie aandachtspunten. Voor de masten is 
dit	De	Schooten.	In	2012	is	door	de	firma	Rei-Lux	een	
stabiliteitsmeting	 gedaan	 waarin	 steekproefsgewijs	
de kwaliteit van de masten in Nieuw Den Helder 

en Julianadorp is beoordeeld. Hier is een aantal 
aandachtsgebieden uit voortgekomen. Daarnaast 
ligt de focus voor het onderhoud in de jaren vanaf 
2015 op De Schooten omdat een groot deel van de 
masten niet meer voldoet en er een verhoogde kans 
bestaat dat deze omvallen of dat er andere storingen 
optreden.
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3.3 Netbeheer en kabelnet

De	 openbare	 verlichting	 wordt	 gevoed	 door	 twee	
verschillende	 kabelnetten.	 Ongeveer	 65%	 van	 de	
installatie	 bestaat	 uit	 gemeentelijk	 kabelnet,	 het	
zogenaamde solo-net. De gemeente is zowel eigenaar 
als beheerder van dit net. De overige 35% is eigendom 
van de netbeheerder Liander en wordt combi-net 
genoemd. Aan het gebruik van het combi-net zijn hoge 
kosten	 verbonden	 omdat	 zowel	 exploitatiekosten,	
zoals	 vastrecht	 en	 transportkosten,	 in	 rekening	
worden gebracht als kosten voor werkzaamheden aan 
het net. Met name op het moment dat de gemeente 
bij	 een	 herinrichting	 of	 reconstructie	 bijvoorbeeld	
lichtmasten wil verplaatsen die op het combi-net 
aangesloten	zijn,	lopen	de	kosten	hoog	op.	De	kosten	
die Liander in rekening brengt voor  werkzaamheden 
aan	 de	 openbare	 verlichting	 zijn	 in	 2013	 bovendien	
tot wel 170% gestegen ten opzichte van 2012. 

Daarnaast kleven aan het gebruik van combi-net 
praktische	 nadelen.	 Zo	 is	 de	 gemeente	 bij	 het	
afhandelen	en	oplossen	van	storingen	afhankelijk	van	
de netbeheerder voor het oplossen van de storing. 
Het kan hierdoor voorkomen dat storingen lang duren 
en	onveilige	situaties	ontstaan.	Er	zijn	gevallen	bekend	
waarbij het meerdere maanden duurde voordat een 
storing kon worden opgelost. Gedurende deze periode 
brandde	de	verlichting	niet	en	dit	is	onacceptabel.

Al deze zaken maken het bijzonder interessant om 
te	 investeren	 in	 het	 uitfaseren	 van	 het	 combi-net.	
Veruit het grootste deel van het combi-net bevindt 
zich in Nieuw Den Helder en De Schooten. In de 
rest	van	de	gemeente	zitten	op	diverse	plaatsen	nog	
kleine strengen combi-net waar enkele masten op 

aangesloten	zijn.		Deze	worden,	zodra	er	op	die	locatie	
werkzaamheden	plaatsvinden,	afgekoppeld.
 
3.4 Energieverbruik

De	 openbare	 verlichting	 in	 Den	 Helder	 heeft	 een	
totaal	vermogen	van	1,87	miljoen	kWh	per	 jaar.	Dit	
is gebaseerd op het totale areaal en een gemiddelde 
van 4100 branduren per jaar. 

Om het inzicht in het energieverbruik te vergroten 
en zo in de toekomst bijvoorbeeld gerichter energie 
te	kunnen	besparen,	 is	 in	2013	met	een	onderzoek	
gestart	waarbij	 het	 verbruik	 van	 de	 installatie	 door	
middel	 van	 steekproefsgewijze	 metingen	 in	 kaart	
wordt	gebracht.	De	verwachting	is	dat	dit	medio	2014	
afgerond zal worden. 

3.5 Duurzaamheid

De Gemeente Den Helder is in 2007 
Koplopergemeente geworden. De gemeente gaf 
daarmee aan inspanningen te willen leveren om 
het	 energieverbruik	 van	 de	 openbare	 verlichting	
jaarlijks met 3% te reduceren. Deze doelstelling 
bleek op de langere termijn niet haalbaar door te 
hoge	 investeringslasten.	Wel	 heeft	 de	 gemeente	 in	
dit kader en in het kader van de nota Duurzaam Den 
Helder diverse proeven en pilot projecten uitgevoerd 
op	 het	 gebied	 van	 duurzame	 openbare	 verlichting.	
Veel duurzame oplossingen waren op dat moment 
echter nog niet rendabel uit te voeren. Het installeren 
van	LED	verlichting	of	diminstallaties	vereist	namelijk	
een investering die niet gedekt kan worden uit de 
besparingen op energiekosten. Dit leidde tot een 

Kaart 3 - Kabelnet in Den Helder (2013)

Solo-net

Combi-net
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Figuur	2	-	Organogram	OV-organisatie	(2014)

stagnatie	in	de	invoering	van	deze	oplossingen.
De	 gemeente	 heeft	 daarom,	 vanuit	 de	 wens	 om	
toch	 duurzaam	 te	 handelen,	 een	 traject	 ingezet	
waarbij	 conventionele	 verlichting	 vervangen	 werd	
voor	Long-Life	verlichting.	Dit	 is	verlichting	met	een	
langere levensduur en deze draagt hierdoor bij aan 
het	verkleinen	van	de	afvalberg.	Long-Life	verlichting	
levert echter geen energiebesparing op ten opzichte 
van	conventionele	verlichting.

Het	 is	 echter	 de	 verwachting	 dat	 energiezuinige	
verlichting,	zoals	LED	verlichting,	in	de	komende	jaren	
het	prijsniveau	van	conventionele	verlichting	zal	gaan	
benaderen. Het wordt dus interessant om de keuze 
voor dergelijke oplossingen tenminste opnieuw 
te	 overwegen.	 In	 combinatie	 met	 de	 stijgende	
energieprijzen	 ontstaat	 immers	 een	 situatie	 waarin	
de investering in energiezuinige oplossingen wel 
rendabel is. 

3.6 Organisatie

De	OV-organisatie	is	opgebouwd	zoals	weergegeven	
in het schema hiernaast. Voor alle betrokkenen 
staan	 functie	 en	 verantwoordelijkheden	
vermeld. In lijn met de nieuwe wetgeving is de 
installatieverantwoordelijkheid	 toegekend	 aan	 een	
daarvoor	gekwalificeerd	persoon.	

Daarnaast is de beheerkaart bijgewerkt tot een 
dusdanig niveau dat deze weer acuteel is en gebruikt 
kan worden voor revisietekeningen door de aannemer 
en	de	beheerder	openbare	verlichting.	Dit	is	in	2013	
afgerond en de beheerkaart is daarmee weer geheel 
up-to-date.
 

Installatieverantwoordelijke
- Elektrische veiligheid
- NEN-EN 1010 & NEN-EN 3140

Beheerder
- Regierol
- Kwaliteit van het areaal 
- Onderhoud
- Afhandelen van storingen

Toezichthouder
- Toezicht op werken

Aannemer
- Uitvoeren correctief onderhoud
- Uitvoeren gepland onderhoud
- Uitvoeren incidenteel onderhoud
- Oplossen van storingen

Ontwerper OV
- Ontwerp verlichtingsplannen
- Toetsen ontwerp derden
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Binnen	 de	 openbare	 verlichting	 vinden	 continue	
innovaties	plaats	en	komen	nieuwe	producten	op	de	
markt. Door de snelheid waarmee de vernieuwingen 
worden doorgevoerd en de lange levensduur van 
de	 producten,	 is	 het	 eenvoudigweg	 niet	 mogelijk	
om met al deze ontwikkelingen mee te gaan. Het is 
natuurlijk wel belangrijk om goed zicht te houden op 
wat de markt ons kan bieden en wat de voornaamste 
ontwikkelingen en trends van de komende jaren 
zullen zijn. De ontwikkelingen worden daarom 
nauwlettend	gevolgd.

In	 het	 grote	 aanbod	 technologieën	 en	 technieken,	
springen een aantal er momenteel uit. Een deel 
daarvan wordt ook in Den Helder in meer of mindere 
mate	toegepast	of	de	gemeente	heeft	de	ambitie	om	
dit te gaan doen. 

4.1 LED-verlichting
LED-verlichting	 is	 een	 veelgehoord	 en	 -besproken	
product.	Niet	alleen	binnen	de	openbare	verlichting	
maar in toenemende mate ook voor thuisgebruik. 
LED	 is	 energiezuinig,	 gaat	 lang	mee	en	komt	 in	 alle	
kleuren en maten. Er zijn goede argumenten te 
noemen	om	voor	LED	verlichting	te	kiezen:	LED	heeft	
een	langere	levensduur	dan	de	meeste	conventionele	
lampen en verbruikt daarnaast minder energie. Ook 
kan bij LED gebruik gemaakt worden van dunnere 
kabels wat kostenbesparend werkt bij de aanleg. Het 
voornaamste	nadeel	 van	LED-verlichting	 is	dat	deze	
duurder	 is	 dan	 conventionele	 verlichting	 en	 initieel	
dus een investering vereist. Daarnaast moet LED 
verlichting	 zich	 op	 de	 lange	 termijn	 nog	 bewijzen.	
Omdat het product pas een aantal jaar op de markt is 
en	nog	volop	in	ontwikkeling,	moet	altijd	de	afweging	
gemaakt	worden	of	LED	verlichting	de	beste	keuze	is.		

4.3 Long-Life lampen
Long-Life lampen zijn door de gemeente Den Helder 
breed	toegepast	als	alternatief	voor	LED	verlichting.	
Enige jaren geleden was het nog onvoldoende 
rendabel	om	conventionele	verlichting	te	vervangen	
door	 LED	 verlichting	 of	 door	 diminstallaties.	 Toen	
zijn Long-Life lampen op grote schaal toegepast. 
Deze lampen hebben een langere levensduur dan 
conventionele	verlichting	en	dragen	op	deze	manier	
dus bij aan het verkleinen van de afvalberg. Een 
nadeel is dat het toepassen van Long-Life lampen 
geen energiebesparing oplevert.

4. Ontwikkelingen en 
technieken

4.2 Dimmen
Verlichting	dimmen	kan	een	oplossing	zijn	in	gebieden	
waar	een	hoog	vermogen	verlichting	toegepast	wordt	
maar	waar	niet	gedurende	de	hele	nacht	behoefte	is	
aan	 veel	 licht.	 Wanneer	 verlichting	 gedimd	 wordt,	
brandt	deze	nog	maar	op	een	fractie	van	het	totale	
vermogen.	Verlichting	wordt	vaak	in	stappen	gedimd	
die	gekoppeld	zijn	aan	bepaalde	tijdstippen	(zie	ook	
6.5)

4.4 Light on demand (LoD)
Light on Demand is het principe van licht leveren 
waar	daar	op	dat	moment	behoefte	aan	is.	Gebruikers	
zoals bewoners kunnen zelf via hun smartphone of 
computer	de	verlichting	 regelen	door	deze	 in	of	uit	
te	schakelen,	te	dimmen	et	cetera.	Dit	systeem	staat	
nog in de kinderschoenen en is momenteel nog erg 
prijzig. Daarnaast kunnen er nogal wat vraagtekens bij 
worden geplaatst. Wat als de ene bewoner wel licht 
wil en de ander niet bijvoorbeeld? Ontwikkelingen 
op dit gebied worden belangstellend gevolgd maar 
momenteel zien we geen toepassingsmogelijkheden 
in Den Helder.
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4.5 Bewegingsdetectie
Openbare	 verlichting	 kan	 gekoppeld	 worden	 met	
verschillende sensoren. De meest gebruikte is de 
bewegingssensor. Het principe is vergelijkbaar met 
dat van de buitenlamp die aangaat als iemand het 
pad oploopt. Bij beweging schakelt de openbare 
verlichting	aan.	Na	enige	tijd	geen	activiteit	te	hebben	
waargenomen,	 schakelt	 de	 verlichting	 dan	 weer	
uit. In buitengebieden of natuurgebieden kan deze 
techniek	 interessant	 zijn	 maar	 in	 drukker,	 stedelijk	
gebied niet. Momenteel zien wij daarom weinig 
toepassingsmogelijkheden in Den Helder. 

4.7 Gelijkspanningsnet (DC-net)
De spanning die gebruikt wordt voor de openbare 
verlichting	 en	 bij	 de	 energievoorziening	 in	 het	
algemeen,	 dus	 ook	 thuis,	 is	 een	 wisselspanning.	
Alle elektrische producten werken echter op 
gelijkspanning. Het is daarom ook mogelijk om 
gebruik te maken van een gelijkspanningsnet. Een 
DC-net	 biedt	 een	 aantal	 financiële	 en	 praktische	
voordelen ten opzichte van een wisselspanningsnet 
(AC): 

•	 Er	treedt	geen	energieverlies	meer	op	door	
omzetting	AC/DC	(besparing	10%-15%)

•	 Producten	en	componenten	slijten	minder	
snel

•	 Er	kan	gebruik	gemaakt	worden	van	dunnere	
en	dus	goedkopere	kabels

•	 En	zijn	minder	producten	als	meet-/
verdeelkasten	nodig

Nationaal	en	internationaal	wordt	onderzoek	gedaan	
naar de toepasbaarheid van een DC-net voor de 
openbare	verlichting.	Momenteel	bestaat	er	nog	een	
aantal vraagstukken ten aanzien van de veiligheid en 
is de NEN1010 nog niet aangepast op het gebruik 
van	een	DC-net.	Het	is	de	verwachting	dat	dit	vanaf	
2016 wel het geval zal zijn en op dat moment wordt 
het interessant om bij aanleg van nieuwe kabels een 
DC-net te overwegen. Dit is op termijn goedkoper. 
Vooruitlopend op deze ontwikkeling is in 2014 een 
rekenmodel opgesteld voor de aanleg van DC-net in 
De Schooten. 

4.8 TF-signaal
In	 Noord-Holland	 wordt	 de	 openbare	 verlichting	
geschakeld door een hoog frequent signaal (TF-
signaal). Het TF-signaal wordt door de netbeheerder 
over de kabel gezonden. Dagelijks worden twee 
van dit soort signalen verstuurd die in de meet-/
verdeelkast worden opgepikt door het TF-relais dat 
op	zijn	beurt	de	verlichting	aan	of	uit	schakelt.	
Omdat het TF-systeem  verouderd is en duur in 
onderhoud,	wil	de	netbeheerder	graag	van	deze	vorm	
van schakelen af. Per 2016 zal worden begonnen met 
het uit faseren van het TF-signaal.
De	 netbeheerder	 heeft	 echter	 wel	 een	
leververplichting	 voor	 twee	 schakelmomenten	 per	
dag.	 Daarom	 zal	 er	 een	 alternatief	 komen	 voor	 de	
huidige	schakelconstructie.
De netbeheerder denkt aan een smart grid oplossing. 
Dit zou de gemeente mogelijkheden kunnen bieden 
om meer grip op het OV- net te krijgen: bijvoorbeeld 
zelf	 kunnen	 schakelen,	 uitlezen	 van	 branduren	 en	
uitlezen van vermogens enz. Het is wel mogelijk dat 
hier extra kosten aan verbonden zullen zijn maar 
daar is momenteel nog onvoldoende inzicht in. Deze 
ontwikkelingen	worden	wel	nauwlettend	gevolgd.
Er	zijn	ook	andere	mogelijkheden	om	de	verlichting	
te schakelen: zoals in- en uit schakelen met behulp 
van	 radiosignaal,	 GSM	 maar	 ook	 d.m.v.	 een	
dynamische astronomische klok. Er lopen in de 
provincie momenteel diverse pilotprojecten waarin 
deze verschillende mogelijkheden getest worden. 
De gemeente wacht momenteel de uitkomst van de 
verschillende proeven af en zal dan een keuze maken 
welke techniek voor Den Helder geschikt is. Het is 
de	 verwachting	 dat	 hierover	 in	 de	 loop	 van	 2015	
duidelijkheid zal komen.

4.6 “Slimme meter”
De slimme meter wordt vanaf 2016 geïntroduceerd 
door	de	netbeheerder,	Liander.	Deze	meters	worden	
geïnstalleerd in de transformatorgebouwtjes door de 
stad. Het voordeel van dit systeem is dat het mogelijk 
wordt om op afstand bijvoorbeeld meterstanden of 
verbruik van dag tot dag af te lezen. Op termijn komen 
deze gegevens ook beschikbaar voor de gemeente 
die daardoor over de meest actuele gegevens kan 
beschikken. 
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“De openbare verlichting in Den Helder 
werkt samen met andere beleidsvelden 
om doelstellingen op het gebied van 
leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid 
en innovatie te kunnen verwezenlijken. 
Hiertoe zoeken wij actief de samenwerking 
en combinaties tussen activiteiten van de 
verschillende beleidsvelden in de openbare 
ruimte.” 

5.1 Visie

De	 gemeente	 Den	 Helder	 heeft	 een	 zestal	
doelstellingen	voor	de	openbare	verlichting:

•	 Een	veilige	stad	en	installatie
•	 Duurzame	verlichting
•	 Inhalen	achterstallig	onderhoud
•	 Uitfaseren	combi-net
•	 Standaardisatie	van	masten	en	armaturen
•	 Terugdringen	areaalgrootte	waar	mogelijk

Er is naar mogelijkheden gezocht om deze 
doelstellingen zoveel mogelijk te laten aansluiten op 
de beschikbare middelen. Het maken van werk met 
werk	en	een	combinatie	maken	tussen	verschillende	
beleidsterreinen,	maakt	soms	dat	een	project	of	een	
doelstelling	 die	 eerst	 onhaalbaar	 leek,	 wel	 behaald	
kan	worden.	 De	 openbare	 verlichting	 vormt	 hierop	
geen	 uitzondering.	 Er	 zijn	 bijvoorbeeld	 combinaties	
te maken tussen het aanleggen van solo-net en 
gepland straatwerk zoals onderhoud van voetpaden. 
Daarnaast	kan,	met	name	in	De	Schooten,	het	leggen	
van een solo-kabel gecombineerd worden met 
onderhoud aan de gasleidingen. Door deze vorm van 
integraal	 en	 buurtgericht	 werken,	 wordt	 de	 hinder	
voor de bewoners beperkt en worden de kosten 
gedrukt.

Om een dergelijke werkwijze mogelijk te maken zijn 
deze zaken zijn in kaart gebracht. Het gaat dan om 
zaken als het gepland onderhoud aan voetpaden en 
gasleidingen	en	onderhoud	aan	de	verlichting	en	het	
combi-net. 

Al deze lagen bovenop elkaar laat een aantal gebieden 
naar voren komen waar kansen liggen voor het maken 
van	 combinaties.	 Binnen	 deze	 gebieden	 kunnen	 de	

doelstellingen	voor	de	openbare	verlichting	verenigd	
worden met die van andere beleidsterreinen en 
ontstaan door het maken van werk met werk  
mogelijkheden die de verschillende domeinen op 
zichzelf niet hebben. Dit zijn dan ook de gebieden 
waar	de	openbare	verlichting	zich	de	komende	jaren,	
in	samenwerking	met	andere	domeinen,	op	focust.5. Visie &

doelstellingen

Figuur 3 - De verschillende kaartlagen op elkaar
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5.1.1 Revolving fund

Voor het verwezenlijken van de doelen voor de 
openbare	 verlichting	 is	 nog	 steeds	 een	 investering	
vereist	 die	 deels	 door	 de	 openbare	 verlichting	 zal	
moeten worden opgebracht. Het onderhoudsbudget 
alleen is hiervoor niet voldoende. Om de 
doelstellingen te kunnen verwezenlijken is per het 
eerste kwartaal van 2015 door het College van 
Burgemeester en Wethouders een uitvoeringsbudget 
beschikbaar gesteld in de vorm van een revolving 

fund. Dit revolving fund zal worden aangewend om 
jaarlijks in een wijk in één van de focusgebieden een 
solo-net aan te leggen en om over te schakelen op 
LED	verlichting.	Hierbij	zal	samenwerking	met	andere	
beleidsvelden een van de voornaamste doelen zijn.

De gedachte achter het revolving fund is tevens 
dat de besparingen die op de netbeheerskosten en 
door	 het	 toepassen	 van	 energiezuinige	 verlichting		
behaald	worden,	weer	terugvloeien	 in	het	 fonds	en	
opnieuw aangewend kunnen worden voor verdere 
maatregelen	voor	de	openbare	verlichting.

Kaart 4 - Kansgebieden (Omlijnde gebieden zijn focusgebieden)
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Openbare	 verlichting	 is	 geen	 product	 dat	 zich	
bijzonder goed leent voor het betrekken van 
bewoners in het besluitvormings- of ontwerpproces. 
In veel gevallen zijn de vraagstukken waar men zich 
binnen het vakgebied mee geconfronteerd ziet 
complex en technisch van aard. Bewoners kunnen 
echter wél goed aan geven hoe zij hun buurt ervaren 
en	 deze	 informatie	 kan	 gebruikt	 worden	 om	 de	
veiligheid	en	leefbaarheid	van	de	stad	te	verbeteren.	
In sommige gevallen zal het dan nodig zijn om van de 
ROVL-2011 af te wijken. Hiervoor is het onderstaande 
afwegingskader opgesteld. 

5.2 Doelstellingen

De	 gemeente	 Den	 Helder	 heeft	 een	 zestal	
doelstellingen	 voor	 de	 openbare	 verlichting.	
Openbare	verlichting	heeft	een	belangrijke	 taak	 ten	
aanzien van de veiligheid en raakt daarnaast  aan 
zaken	als	leefbaarheid	en	duurzaamheid.	Wij	streven	
daarom	een	veilige,	duurzame	en	goed	beheersbare	
installatie	na.	Dat	wordt	nader	 verwoordt	 in	de	 zes	
doelstellingen. 

5.2.1 Doelstelling 1: Verkeers- en sociale veiligheid 
en leefbaarheid
Openbare	verlichting	is	een	product	met	een	duidelijke	
functie:	in	de	donkere	uren	moet	het	openbare	leven	
veilig doorgang kunnen vinden zonder gehinderd te 
worden	door	gevaarlijke	situaties	of	(gevoelens	van)	
onveiligheid. Dit is onze voornaamste doelstelling. De 
openbare	verlichting	moet	bijdragen	aan	een	veilige	
en	 leefbare	 stad.	 Dat	 doen	we	 voor	 een	 belangrijk	
deel door gebruik te maken van de ROVL-2011 
(Richtlijn	Openbare	Verlichting	2011,	 zie	ook	2.1.1).	
De ROVL-2011 stelt normen vast voor de openbare 
verlichting	 die	 erop	 gericht	 zijn	 een	 veilige	 situatie	
te creëren en in veel gevallen is het voldoende om 
deze normen te volgen. Dat verdient dan ook zeker 
aanbeveling. 

Er zijn echter ook gevallen waarin de ROVL-2011 niet 
toereikend	is.	Er	zijn	situaties	denkbaar	dat	men	om	
meer	verlichting	vraagt	omdat	men	zich	nog	steeds	
niet veilig voelt of omdat men van mening is dat er 
een	onveilige	verkeerssituatie	ontstaat.	

Daarnaast	zijn	er	ook	situaties	denkbaar	waarin	het	
best	met	wat	minder	verlichting	toe	kan.	Bijvoorbeeld	
omdat	een	buurt	in	de	nachtelijke	uren	erg	rustig	is	of	
omdat	een	gebied	alleen	overdag	activiteit	kent.	

Onstaat het probleem als gevolg van 
onvoldoende of ondeugdelijke verlichting?

Voldoet de verlichting 
aan de ROVL-2011?

Ontstaat het 
probleem als gevolg 

van teveel verlichting?

Wat is de aard van het probleem?

Voldoet de verlichting aan de ROVL-2011?
10 Functioneert de 

verlichting naar 
behoren?

Verkeersveiligheid

 In overleg met 
RWO/verkeer een 
oplossing zoeken

Herstel de verlichtingPas de verlichting aan 
aan de ROVL-2011

 Sociale veiligheid

Is dat nog steeds het 
geval als er verlichting 

verwijderd wordt?

Verlichting 
verwijderen is een 

optie

Is het de verwachting dat de 
veiligheid negatief beïnvloed 

wordt als de verlichting 
verwijderd wordt?

Zoek samen met 
klager naar een 

alternatieve oplossing

In overleg met VVH 
een oplossing zoeken

In principe wordt geen 
verlichting bijgeplaatst

{

5.2.2 Doelstelling 2: Duurzame verlichting
Bij	duurzame	verlichting	wordt	vaak	aan	alternatieve	
energiebronnen	 en	 aan	 energiezuinige	 verlichting	
gedacht.	LED-verlichting	is	een	bekende	technologie	
die helpt om energie te besparen en ook langer 
meegaat	dan	veel	 conventionele	 lichtbronnen.	 LED-
verlichting	 kan	 daarom	 uitstekend	 een	 bijdrage	 te	
leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de 
gemeente en het Rijk. Dit vraag wel een investering 
omdat	LED-armaturen	duurder	zijn	dan	conventionele	
armaturen.

Figuur 4 - Afwegingskader ROVL-2011
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waar een beeldkwaliteit geldt waarbij ‘Special’ 
armaturen tot de mogelijkheden behoren (zie 6.1). 
Daarnaast moet het beheerbudget evenredig worden 
aangepast aan de nieuwe producten.  

5.2.6 Doelstelling 6: Terugdringen areaalgrootte
De gemeente Den Helder is goed verlicht. Toch 
willen	 we	 altijd	 kritisch	 kijken	 of	 een	 weg	 wel	
of	 niet	 verlicht	 hoeft	 te	 worden.	 Het	 verlichten	
van de openbare ruimte is geen doel op zichzelf. 
Het eigenlijke doel is niet verlichten: het doel is 
verkeers- en sociale veiligheid. We vragen ons af 
of het verlichten van een gebied noodzakelijk is en 
zoeken	 altijd	 naar	 mogelijkheden	 om	 het	 aantal	
lichtpunten	te	reduceren.		Dit	heeft	als	voordeel	dat	
de onderhoudskosten hiermee verlaagd worden. 
Bijkomend voordeel is dat er energie bespaard wordt 
door het terugdringen van het aantal lichtpunten. 

Een andere mogelijkheid is het heroriënteren van 
verlichting	 en	 door	 effciënter	 verlichten	 het	 aantal	
lichtpunten	 omlaag	 brengen.	 Bij	 reconstructies	
en	 herinrichtingen	 wordt	 daarom	 standaard	
het	 verlichtingsplan	 geëvalueerd	 en	 waar	 nodig	
aangepast	om	tot	zo	efficiënt	mogelijke	verlichting	te	
komen.

praktische	nadelen	te	kleven	waardoor	deze	techniek	
op dit moment niet verder toegepast wordt in de 
gemeente.

5.2.3 Doelstelling 3: Inhalen achterstallig onderhoud
In het areaal is sprake van een onderhoudsachterstand 
die de norm van 10% overschrijdt (zie 3.2.2 en tabel 
1	op	pagina	18).	Dit	heeft	gevolgen	voor	de	veiligheid	
en	 de	 functionaliteit	 van	 de	 installatie.	 Dit	 is	 niet	
acceptabel. Het inhalen van achterstallig onderhoud 
heeft	daarom	prioriteit.	

5.2.4 Doelstelling 4: Uitfaseren combi-net
Solo-net biedt de gemeente een aantal mogelijkheden 
en	 flexibiliteit	 die	 het	 combi-net	 niet	 biedt.	 De	
gemeente	 is	 bijvoorbeeld	 niet	 langer	 afhankelijk	
van	 derden	 bij	 de	 afhandeling	 van	 storingen	 en	
onduidelijke	 situaties	 bij	 vervlechting	 van	 het	 solo-	
en combi-net worden vermeden. Daarnaast is het op 
termijn goedkoper om over te gaan op solo-net. Het 
is hierom dat we ervoor kiezen om het combi-net in 
de komende jaren gericht uit te faseren.

5.2.5 Doelstelling 5: Standaardisatie
Het	aantal	verschillende	combinaties	tussen	masten	
er armaturen in Den Helder is onevenredig groot in 
vergelijking met andere gemeenten. Dit is historisch 
gegroeid	 en	 maakt	 het	 beheren	 van	 de	 installatie	
vaak nodeloos complex en kostbaar. Daarom stellen 
we	 een	 aantal	 standaardcombinaties	 van	 masten	
en armaturen voor met daarbij een legenda van 
de gebieden waar deze toegepast worden (zie ook 
hoofdstuk 6 en 7). Op het moment dat masten of 
armaturen	 vervangen	 moeten	 worden,	 worden	
deze	 vervangen	 voor	 de	 in	 dat	 betreffende	 gebied	
gangbare	 standaardaardcombinatie.	 Dit	 geldt	 ook	
voor	derde	partijen	zoals	projectontwikkelaars	etc.
Hiervan kan alleen worden afgeweken in gebieden 

Er	 bestaan	 ook	 alternatieven	 voor	 LED	 verlichting.	
De gemeente Den Helder maakt gebruik van drie 
verschillende,	duurzame	verlichtingsopties:

•	 LED	verlichting
•	 Dimmen	van	verlichting
•	 Long-Life	lampen

Alledrie	 deze	 opties	 kunnen	 vanuit	 het	
duurzaamheidsprincipe worden toegepast. Bij 
vervanging	 van	 de	 bestaande	 verlichting	 wordt	
standaard	 gekozen	 één	 van	 deze	 opties.	 Hierbij	
gelden de volgende randvoorwaarden:

•	 De	verlichting	wordt	alleen	vervangen	als	de	
huidige	verlichting	aan	vervanging	toe	is;

•	 De	energiebesparing	moet	zo	hoog	mogelijk	
zijn;

•	 De	maatregelen	moeten	rendabel	zijn	(binnen	
de	technische	levensduur	moet	de	investering	
terugverdiend	worden	door	de	besparingen	
die	het	product	oplevert)

•	 Het	lichtbeeld	moet	gelijk	blijven	of	
verbeteren	ten	opzichte	van	de	eerdere	
situatie;

•	 Het	armatuur	moet	voldoen	aan	de	
technische	eisen	die	gesteld	worden	in	het	
Bestek	Openbare	Verlichting	2014-2017	en	
in	het	Algemeen	Programma	van	Eisen	van	
Stadsbeheer.

Als binnen deze randvoorwaarden geen duurzame 
optie	 kan	 worden	 gevonden,	 kan	 een	 alternatieve	
lichtbron worden toegepast.

De	 gemeente	 heeft	 daarnaast	 diverse	 proeven	
ondernomen	 met	 verlichting	 op	 zonne-energie.	
Hieraan blijken echter een aantal technische en 
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De	 gemeenteraad	 heeft	 voor	 de	 openbare	 ruimte	
het	 niveau	 ‘Basis’	 als	 ambitie	 vastgesteld.	 Het	 is	
de	 ambitite	 om	 de	 gehele	 openbare	 ruimte	 op	 dit	
niveau te brengen. Dit geldt ook voor de openbare 
verlichting.	 Om	 hieraan	 te	 voldoen	 zijn	 een	 aantal	
standaard normen en eisen voorzien en deze worden 
in dit hoofdstuk toegelicht. Daarnaast worden de 
normen	voor	de	verlichtingskwaliteit	en	plaatsing	van	
verlichting	beschreven.

6.1 Beeldkwaliteitsniveau
Het beeldkwaliteitsniveau bepaalt de kwaliteit van 
de openbare ruimte. In het geval van de openbare 
verlichting	bepaalt	het	bijvoorbeeld	welk	percentage	
achterstallig onderhoud geaccepteerd wordt en 
hoeveel ruimte en middelen er zijn voor het plaatsen 
van speciale of luxere masten of armaturen.  

Het huidige beeldkwaliteitsniveau van de 
openbare	 verlichting	 is	 niet	 op	 niveau	 ‘Basis’.	 De	
onderhoudsachterstand in een aantal wijken is 
daarvoor te groot. Het budget is voldoende om het 
bestaande	areaal	functioneel	in	stand	te	houden.	

Het huidige beeldkwaliteitsniveau van de openbare 
verlichting	is	‘Basis	Min’.		Het	is	onze	ambitie	om	de	
achterstand	 in	 het	 onderhoud	 in	 de	 komende	 tien	
jaar	bij	te	werken	en	daarmee	de	installatie	op	niveau	
‘Basis’ te brengen. 

6. Normen

Laag Basis  Min Basis Hoog

Decoratieve waarde

‘Special’ armaturen mogelijk Nee Nee Ja Ja

% oppervlak beklad p/st. 10% 5% 2% 0%

% oppervlak verkleurd p/st. > 50% > 20% -50% < > 10% 0%

% oppervlak bedekt met aanslag p/st. < 20% < 10% < 5% 0%

Verlichtingskwaliteit

% verlichting werkt 80% 90% 90% 100%

% voldoet aan ROVL-2011 80% 90% 95% 100%

Mechanische kwaliteit

Technische levensduur overschreden  > 25%  > 10% - 25% < 10% 5%

Maximaal getolereerde scheefstand p/st. < 6 graden < 3 graden < 1 graden 0 graden

% oppervlak gedeukt/gescheurd p/st. > 5% < 2% < 1% 0%

% oppervlak bedekt door coating p/st. < 80% > 90% > 98% 100%

6.2 Verlichtingsniveau
Voor	het	bepalen	van	het	gewenste	verlichtingsniveau	
in een gebied wordt aangehaakt bij de ROVL-
2011. Hierin worden richtlijnen gegeven voor het 
verlichten van verschillende gebieden. Het grote 
voordeel	van	aanhaken	bij	de	ROVL	 is	dat,	ondanks	
dat	deze	geen	juridische	status	heeft,	hij	wel	gebruikt	
wordt bij het bepalen of een weg of wegvlak aan 
de veiligheidseisen voldoet (zie ook 2.1). Op het 
moment dat de wegbeheerder kan aantonen dat een 
wegvak aan de eisen voldoet die de ROVL stelt en dat 
het	wegvak	 dus	 degelijk	 verlicht	 is,	 is	 het	 risico	 op	
aansprakelijkheid het kleinst.

Tabel 1 -  beeldkwaliteitsniveaus
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6.3 Donkerte
De	gemeente	hanteert	het	principe	“Niet	verlichten,	
tenzij.” Deze denkwijze is nieuw en betekent 
zoveel als dat een gebied niet verlicht wordt tenzij 
er	 redenen	 zijn	 om	 dit	 wel	 te	 doen.	 In	 praktijk	
blijkt dat alsnog vrijwel de hele gemeente verlicht 
wordt om uiteenlopende redenen. Vaak is het om 
veiligheidsredenen onwenselijk om een gebied niet 
te	verlichten.	Echter,	deze	denkwijze	houdt	in	dat	er	
kritische	 afwegingen	 worden	 gemaakt	 ten	 aanzien	
van het verlichten van een gebied. 

6.4 Plaatsing lichtmasten
Lichtmasten worden op gemeentelijke grond 
geplaatst	 en	 altijd	 op	 de	 meest	 verkeersveilige	
locatie.	Daarnaast	is	het	mogelijk	om	lichtpunten	aan	
gevels	van	panden	te	bevestigen.	Wanneer	bewoners	
verlichting	wensen	en	het	is	niet	mogelijk	verlichting	
aan te brengen op gemeentelijke grond of aan een 
gevel,	dan	wordt	deze	niet	geplaatst.

6.5 Ophangen van zaken aan lichtmasten
We gaan terughoudend om het ophangen van 
zaken aan lichtmasten. Dit kan de stabiliteit van de 
lichtmast aantasten en is daarom niet wenselijk. 
Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor 
verkeersborden,	 deze	 kunnen	 we	 aan	 lichtmasten	
bevestigd	 worden.	 Ophangen	 van	 bijvoorbeeld	
bloembakken is alleen toegestaan na een 
sterkteberekening door de beheerder. Kosten voor 
het	 verwijderen	 van	 clandestien	 aangebrachte	
versieringen zullen verhaald worden op de persoon 
of	partij	die	deze	heeft	aangebracht.

6.6 Dimregimes
Voor verschillende soorten gebieden in de gemeente 
is een standaard dimschema voorzien. Daar waar 
gesproken	 wordt	 over	 het	 dimmen	 van	 verlichting,	
dient	altijd	te	worden	opgemerkt	dat	niet	zondermeer	
gedimd wordt. Dimmen wordt alleen toegepast 
waar dit rendabel is. Dit is op plekken waar hoge 
vermogens geïnstalleerd zijn. Daar waar dat niet het 
geval is wordt naar andere oplossingen gezocht om 
energie te besparen.
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6.6.1 Verblijfsgebieden
Voor verblijfsgebieden is geen dimschema voorzien 
omdat	 hier	 in	 praktijk,	 door	 de	 geringe	 toegepaste	
vermogens,	niet	gedimd	wordt.

6.6.2 Doorgaande wegen
Veel van de doorgaande wegen zijn in de nachtelijke 
uren	in	Den	Helder	niet	erg	druk	en	de	verlichting	van	
hedendaagste auto’s is vaak afdoende voor een goed 
overzicht	 op	 de	 weg.	 De	 openbare	 verlichting	 kan	
daardoor een meer verkeersgeleidende rol krijgen 
en kan gedimd worden. Omdat doorgaande wegen 
verlicht	 worden	 met	 hoge	 vermogens,	 is	 dit	 ook	
rendabel uit te voeren. 

6.6.3 Parkeerpleinen
Parkeerpleinen worden tot vrij laat verlicht. Zeker 
buiten de bebouwde kom omdat uit de ervaring blijkt 
dat er op onverlichte parkeerplaatsen onwenselijke 
activiteiten	 plaatsvinden.	 Door	 de	 gebruikte,	 hoge,	
vermogens	is	het	wel	rendabel	om	de	verlichting	na	
een	bepaald	tijdstip	te	dimmen.

Inschakelen Uitschakelen19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00

0%

50%

100%

Inschakelen Uitschakelen19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00

0%

50%

100%

Diagram 3 - Dimschema parkeerpleinen

Diagram 2 - Dimschema doorgaande wegen
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6.7 Standaardcombinaties
De gemeente Den Helder hanteert een aantal 
standaardcombinaties	 voor	 masten	 en	 armaturen.	
Deze worden bij nieuwbouw of vervanging standaard 
toegepast. Het doel hiervan is om de grote diversiteit 
in het areaal terug te brengen en hiermee op 
termijn de beheerskosten te drukken. Per gebied (zie 
hoofdstuk	 7)	 is	 een	 aantal	 combinaties	 vastgesteld	
voor lage en hoge masten met een aantal armaturen. 
In gebieden met een hoger beeldkwaliteitsniveau  
(met name het Stadshart) is deze diversiteit groter. 

De masten en armaturen zijn onderverdeeld in drie 
categorieën:

•	 Lage	masten	(tot	4	meter)
•	 Hoge	masten	(6-8	meter)
•	 Specials	(variërende	hoogte)

De lage masten worden voornamelijk toegepast 
in verblijfsgebieden zoals woonstraten en het 
winkelgebied. Daarnaast worden ze ook gebruikt 
langs	 vrijliggende	 fietspaden	 en	 sommige	
voetgangersverbindingen. 

Hoge masten worden gebruikt langs doorgaande 
wegen,	 ontsluitingswegen	 en	 op	 parkeer-	 en	
verkeerspleinen.

Specials worden op verschillende plaatsen in de stad 
gebruikt.	Op	prominente	locaties	zoals	het	stadspark	
of het Duinpark zijn speciale masten toegepast om 
dit gebied net een extra kwaliteit te geven die met 
reguliere masten niet bereikt wordt. De gemeente is 
terughoudend in het toepassen van specials omdat 
deze,	 juist	 doordat	 ze	 uniek	 zijn,	 zwaarder	 op	 het	
beheersbudget drukken.

6.7.1 Legenda mast/armatuur combinaties (lage masten)

1.	 Mast	(conisch)	met	Citea-armatuur
2.	 Mast	 (conisch)	 met	 SRN2600	 armatuur	 (Dit	

armatuur	wordt	momenteel	nog	veel	toegepast	
langs	fietspaden	maar	er	wordt	gezocht	naar	een	
alternatieve	 oplossing	 omdat	 het	 product	 niet	
meer	goed	leverbaar	is	en	niet	langer	meer	in	het	
straatbeeld	past.)

3.	 Mast	(conisch)	met	Berlin-armatuur
4.	 Mast	(conisch)	met	Amaryllis-armatuur
5.	 Mast	(conisch)	met	GFK-armatuur
6.	 Mast	(conisch)	met	K-Lux	armatuur
7.	 Mast	(conisch)	met	Ampulla-armatuur
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6.7.2 Legenda mast/armatuur combinaties (hoge masten) 6.7.3 Legenda mast/armatuur combinaties (speciale masten)

1.	 Mast	(conisch)	met	Citea-armatuur
2.	 Mast	 (conisch)	met	 Citea-armatuur	 en	 dubbele	

uitlegger
3.	 Mast	(cilindrisch)	met	Saffier-armatuur
4.	 Mast	(cilindrisch)	met	Altra-armatuur

1.	 Rudi	vd	Wint	mast
2.	 Mast	 (conisch)	 met	 Stela-armatuur	 (standaard	

bij	voetgangersoversteekplaatsen)
3.	 Mast	met	Selux-armatuur
4.	 Mast	met	Alura-armatuur
5.	 Mast	met	Kio-armatuur
6.	 Mast	met	Lumis	LED	armatuur
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De gemeente Den Helder bestaat uit verschillende 
deelgebieden waarin verschillende eisen en 
standaarden	gehanteerd	worden	voor	de	verlichting.	
In dit beleidsplan zijn voor elk van deze gebieden deze 
kwaliteitsnormen in beeld gebracht op de volgende 
gebieden: 

Beeldkwaliteitsniveau
Voor ieder gebied is een beeldkwaliteitsniveau 
vastgesteld.	 Voor	 een	 nadere	 toelichting	 op	 de	
normen en verschillende kwaliteitsniveaus zie 
hoofstuk 6. 

Verlichtingsniveau
Het	verlichtingsniveau	van	een	gebied	wordt	bepaald	
aan de hand van de ROVL-2011. In sommige gevallen 
zijn er echter overwegingen om van de ROVL-2011 
af te wijken. Dergelijke afwijkingen worden nader 
toegelicht.

Standaardcombinaties masten en armaturen
Voor alle gebieden is een legenda opgesteld met 
de	standaardcombinaties	die	 in	dat	gebied	gebruikt	
worden.

7. Verlichting per 
gebied

OV langs de Middenweg
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7.1 Stadshart

Het	 Stadshart,	 en	met	 name	het	winkelhart,	 is	 een	
belangrijk deel van de gemeente en een deel dat 
volop in ontwikkeling is. Voor het Stadshart wordt 
daarom beeldkwaliteitsniveau Basis gehanteerd en 
wordt er extra inspanning geleverd om het geheel 
zo	 aantrekkelijk	 mogelijk	 te	 maken.	 Verlichting	
hoort hier natuurlijk ook bij. Er wordt daarom in 
het	winkelhart	en	op	centrale	 locaties	gekozen	voor	
kwalitatief	hoogwaardige	verlichting.

Verlichtingsniveau

In het Stadshart bevindt zich ook het uitgaanscentrum 
in de Koningstraat. Hier is gebleken dat meer 
verlichting	leidt	tot	minder	uitgaansgeweld.	Daarom	
wordt	er,	 in	overleg	met	de	politie,	 zodanig	verlicht	
dat er geen donkere hoekjes ontstaan waarin mensen 
zich ongezien kunnen ophouden. Dit werkt ook 
bevordelijk voor het cameratoezicht omdat mensen 
beter te herkennen zijn op de beelden. Dit betekent 
wel	dat	op	sommige	locaties	meer	verlichting	wordt	
toegepast dan volgens de ROVL-2011 nodig is. In 
de delen van de binnenstad die zich verder van het 
uitgaansgebied bevinden en/of in de avond niet druk 
bezocht	 zijn	wordt	 een	 gangbaar	 verlichtingsniveau	
gehanteerd.

Mast 4m met K-Lux armatuur

Mast 4m met Amaryllis armatuur

Mast 5m met Selux armatuur

Mast 4m met Berlin armatuur

Mast 4-8m met Citea armatuur

Standaardcombinaties masten en armaturen
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7.2 Stad Binnen de Linie

Stad Binnen de Linie vormt de binnenstad van Den 
Helder. Het stadsdeel wordt gekenmerkt door 
historische panden en woonmilieus. Daarnaast loopt 
er ook een aantal belangrijke verbindingswegen 
doorheen en bevinden zich er diverse centrale 
locaties	 zoals	 het	 station	 en	 blikvangers	 zoals	 de	
watertoren. 

Verlichtingsniveau

In de Stad Binnen de Linie worden de gebruikelijke 
verlichtingsklassen	 voor	 het	 verlichten	 van	
woonmilieus en rijwegen toegepast. 

Standaardcombinaties masten en armaturen

Mast 4m met K-Lux armatuur

Mast	6-8m	met	Saffier	armatuur

Mast 4-6m met Altra armatuur

Mast 6-8m met Citea armatuur
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7.3 De Schooten

De Schooten is voornamelijk een woonmilieu en 
wordt	 gekenmerkt	 door	 brede	 profielen	 en	 een	
ruimte	 opzet.	 Voor	 de	 verlichting	 betekent	 dit	 dat	
op	 sommige	 locaties	 hogere	 masten	 of	 vermogens	
moeten worden toegepast. 

Verlichtingsniveau

De	 Schooten	 heeft	 brede	 straten	 die	 moeilijk	 te	
verlichten zijn met gangbare masten en lampen. 
Daarom worden in deze wijk gemiddeld hogere 
masten en hogere vermogens lampen toegepast om 
toch zoveel mogelijk te voldoen aan de ROVL-2011 
normen. 

Standaardcombinaties masten en armaturen

Mast 4-5m met GFK armatuur

Mast	6-8m	met	Saffier	armatuur

Mast 4-6m met Altra armatuur
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7.4 Nieuw Den Helder

Nieuw Den Helder is het stadsdeel waar de komende 
jaren diverse projecten ontwikkeld en uitgevoerd 
worden. Daarnaast staat er vanuit de gemeente 
een	 aantal	 reconstructies	 gepland	 zoals	 de	 Grote	
Rivierenbuurt in 2015. Dit biedt mogelijkheden 
voor het toepassen van nieuwe technieken en 
ontwikkelingen zoals deze in hoofdstuk 4 beschreven 
worden.	 De	 openbare	 verlichting	 haakt,	 waar	
mogelijk,	 in	 op	 deze	 projecten	 om	 de	 verlichting	
in deze gebieden ook een upgrade te geven en 
onderhoud in te halen. 

Verlichtingsniveau

In Nieuw Den Helder worden de gebruikelijke 
verlichtingsklassen	 voor	 het	 verlichten	 van	
woonmilieus en rijwegen toegepast. 

Standaardcombinaties masten en armaturen

Mast 4-5m met GFK armatuur

Mast	6-8m	met	Saffier	armatuur

Mast 4-6m met Altra armatuur

Rudi vd Wint mast

Mast 4m met Alura armatuur
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7.5 Julianadorp

Julianadorp wordt uitgebreid. Met de aanleg van 
de wijk Willem-Alexanderhof neemt het aantal 
woningen toe. Deze nieuwe straten moeten ook 
verlicht worden. Juist omdat het hier om nieuwe 
aanleg	gaat,	biedt	dit	kansen	om	pilot	projecten	uit	
te voeren met bijvoorbeeld een gelijkspanningsnet  
of te werken met dunnere kabels waardoor op de 
aanleg bespaart kan worden. Daarnaast wordt in 
2015-16	ook	een	nieuwe	ontsluitingsweg	aangelegd,	
de Noorderhaaks. Dit biedt mogelijkheden voor pilots 
op het gebied van het verlichten van stroomwegen. 

Verlichtingsniveau

In Julianadorp worden de gebruikelijke 
verlichtingsklassen	 voor	 het	 verlichten	 van	
woonmilieus en rijwegen toegepast.

Standaardcombinaties masten en armaturen

Mast 4m met Ampulla armatuur

Mast	6-8m	met	Saffier	armatuur

Mast 4m met Kio armatuur

Mast 4-6m met SRN2600 armatuur
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7.6 Stelling Den Helder

De Stelling van Den Helder is een gebied met 
weinig	 verlichting.	 Uitzonderingen	 daarop	 zijn	 het	
doorgaande	fietspad	en	de	aangelichte	coupures.

Verlichtingsniveau

De Stelling van Den Helder is voor het grootste 
gedeelte onverlicht. Voor deze gedeelten is ook geen 
standaardoplossing	 in	 mast-/armatuurcombinaties	
voorzien. Een uitzondering daarop wordt gevormd 
door	 de	 doorgaande	 fietspaden	 en	 enkele	
stroomwegen die de Stelling doorsnijden. Hiervoor 
worden	de	gangbare	verlichtingsklassen	en	producten	
gehanteerd.

Standaardcombinaties masten en armaturen

Mast	6-8m	met	Saffier	armatuur

Geen standaardoplossing voorzien
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7.7 Buitengebied

Het buitengebied van de gemeente Den Helder is 
het deel van de gemeente wat niet als natuurgebied 
gekenmerkt is en ook geen deel uitmaakt van de 
gebouwde omgeving. Daarnaast vallen hier ook enkele 
bungalowparken bij Julianadorp onder. In dit gebied 
hanteert	de	gemeente	het	principe	“Niet	verlichten,	
tenzij.”.	 Op	 stroomwegen	 en	 erftoegangswegen	
wordt,	 in	 verband	met	 de	 veiligheid,	 soms	 gekozen	
voor	het	plaatsen	van	verlichting	maar	verder	niet.

Verlichtingsniveau

Het buitengebied wordt niet verlicht. Hierop worden 
alleen uitzonderingen gemaakt als de veiligheid in 
gevaar komt. 

Standaardcombinaties masten en armaturen

Mast	8m	met	Saffier	armatuur

Geen standaardoplossing voorzien

Mast 4m met SRN2600 armatuur

Mast 6m met Altra armatuur

Mast 6m met Lumis armatuur
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Standaardcombinaties masten en armaturen

7.8 Natuurgebieden 

Om de fauna niet de verstoren worden de 
natuurgebieden in de gemeente en zeker het 
duingebied niet verlicht. Een uitzondering hierop 
wordt gevormd door een aantal parkeerterreinen 
bij Mariëndal en enkele delen van de Zanddijk nabij 
Julianadorp aan Zee. Langs de Zanddijk is een pilot 
uitgevoerd	 met	 speciale,	 groene	 verlichting	 die	 de	
fauna minder verstoort.

Verlichtingsniveau

Om	 fauna	 zoals	 vleermuizen,	 uilen	 en	 knaagdieren	
niet te verstoren wordt de hoeveelheid licht tot het 
minimum beperkt. In sommige gevallen kan gekozen 
worden	voor	speciale	verlichting.	Het	uitgangspunt	is	
‘Niet	verlichten,	tenzij.”	

Mast	6-8m	met	Saffier	armatuur

Geen standaardoplossing voorzien
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7.9 Industriegebied

De industrie is een belangrijke motor voor de 
gemeente Den Helder en met de aanleg van het 
industrieterrein Kooypunt is de beschikbare ruimte 
flink	 uitgebreid.	 Juist	 in	 de	 industriegebieden	 is	
in	 de	 nachtelijke	 uren	 vaak	 minder	 activiteit	 maar	
is	 wel	 behoefte	 aan	 verlichting	 ter	 preventie	 van	
crimineel gedrag. Daarom zijn de industriegebieden 
geschikt	 voor	 oplossingen	 als	 verlichting	 die	 op	
bewegingsdetectie	werkt.

Verlichtingsniveau

Sommige	 industrieterreinen,	 met	 name	 de	 haven	
van	 Den	 Helder,	 zijn	 24-uurs	 economieën.	 Deze	
bedrijvigheid	heeft	dan	ook	gedurende	de	hele	nacht	
voldoende licht nodig. Dit is maatwerk en moet 
worden	bepaald	aan	de	hand	van	de	grootte	van	het	
terrein. Voor industrieterreinen waar ‘s nachts geen 
activiteiten	 plaatsvinden	 geldt	 dat	 hier	 verlichting	
zoveel mogelijk gedimd wordt of uitgeschakeld. Het 
is van belang dat inbraak of vandalisme voorkomen 
wordt. Er kan daarom ook worden gekozen voor 
verlichting	met	bewegingsdetectie.	

Standaardcombinaties masten en armaturen

Mast 6m met Altra armatuur

Mast	8m	met	Saffier	armatuur
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7.10 Bijzondere gebieden

Binnen de verschillende deelgebieden waar de 
gemeente	uit	bestaat,	bevindt	zich	een	aantal	speciale	
gebieden waarvoor aanvullende of afwijkende eisen 
gesteld	worden	aan	de	verlichting.	

Voetgangersoversteekplaatsen en voetpaden

Voetgangersoversteekplaatsen	 of,	 zoals	 ze	 in	 de	
volksmond	worden	genoemd,	 ‘zebrapaden’,	worden	
verlicht met een Stela LED armatuur met een brede 
stralingshoek waardoor de hele oversteekplaats goed 
verlicht is.

Voetpaden worden niet apart verlicht. Wel wordt 
er gezorgd voor voldoende spreiding van licht 
in de omgeving van de oversteekplaatsen zodat 
tegemoetkomend verkeer de overstekende 
voetganger	op	tijd	kan	zien.	

Vrijliggende fietspaden

Fietspaden worden niet apart verlicht. Hetzelfde 
geldt	voor	fietsstroken	langs	doorgaande	wegen.	Op	
deze regel gelden twee uitzonderingen:

Vrijliggende	 fietspaden langs stroomwegen worden 
apart verlicht. Dit is een norm die ook in ROVL-
2011 gehanteerd wordt. Het wordt anders voor 
automobilisten	 lastig	om	fietsers	op	tijd	 te	 zien.	 En	
omgekeerd	 raken	 fietsers	 makkelijk	 verblind	 door	
tegemoetkomend gemotoriseerd verkeer. Dit kan 
tot	 ongevallen	 leiden	 en	 de	 verlichting	 moet	 dat	
voorkomen.

Fietspaden binnen de bebouwde kom die niet langs 
een stroomweg liggen lopen vaak door dunbevolkte 
gebieden	 als	 natuurgebieden	 of	 parken.	 Uit	 de	
praktijk	 blijkt	 het	 voor	 de	 veiligheidsbeleving	 vaak	
noodzakelijk	 te	 zijn	 om	deze	 fietspaden	 ook	 aan	 te	
lichten.

Parken

Parken worden niet apart verlicht. De enige 
uitzondering daarop wordt gevormd door de 
doorgaande	 fietsroutes	 die	 door	 parken	 lopen	 en	
door het stadspark. 

Speelplaatsen

Speelplaatsen	worden	niet	verlicht.	De	ervaring	heeft	
uitgewezen dat het verlichten van speeltuinen vaak 
groepen aantrekt die voor overlast kunnen zorgen.

Stegen en achterpaden

Stegen en achterpaden worden niet apart verlicht. 
Bewoners	 moeten,	 indien	 zij	 dit	 wensen,	 zelf	
zorgdragen	 voor	 de	 verlichting	 van	 deze	 plaatsen	
door bijvoorbeeld een buitenlamp op te hangen.



36

8.1 Beheersbudget

De	investeringen	voor	de	openbare	verlichting	worden	
grotendeels gedaan vanuit het onderhoudsbudget. 
Vanuit dit budget wordt het vervangen en herstellen 
van	 de	 verlichting	 bekostigd.	 Momenteel	 kan	 met	
het huidige onderhoudsbudget het kwaliteitsniveau 
van	 de	 installatie	 niet	 worden	 gehandhaafd.	 De	
onderhoudsachterstand loopt hierdoor langzaam op. 

In	 het	 beheersplan	 openbare	 verlichting	 worden	
hierin keuzes gemaakt en vindt nadere uitwerking 
plaats rekening houdend met de uitgangspunten van 
dit beleidsplan. 

8.2 Revolving fund & projectmiddelen

Om	toch	extra	kwaliteit	te	realiseren,	in	de	vorm	van		
solo-net	 en	 duurzame	 LED-verlichting,	 wordt	 in	 de	

begroting	van	2015	verzocht	een	fonds	in	te	richten	
waaruit een aantal maatregelen voor openbare 
verlichting	gefinancierd	kan	worden.	Dit	fonds	bevat	
een bedrag van €200.000. Dit geld kan gebruikt 
worden voor de aanleg van solo-kabel en om de 
meerinvestering	die	vereist	is	voor	LED-verlichting	te	
dekken. 

Daarnaast wordt bij nieuwe aanleg gezocht naar 
financieringsmogelijkheden	binnen	projectbudgetten	
en	subsidies	voor	duurzame	verlichting	op	landelijk	of	
Europees niveau. 

Om	 de	 kosten	 voor	 aanleg	 te	 drukken,	 zal	 steeds	
worden gezocht naar een samenwerking met andere 
domeinen en beleidvelden zoals ook in hoofdstuk 5 
beschreven wordt. 

8.3 Besparingen

Doordat de gemeente overschakelt op solo-
net	 en	 LED-verlichting	 wordt	 er	 ook	 bespaard	
op netbeheerderskosten en op energie. Deze 
besparingen vloeien terug in het fonds. Aan het einde 
van	 de	 technische	 levensduur	 van	 de	 producten,	
is op deze manier de investering weer volledig 
teruggevloeid	 in	 het	 fonds.	 Deze	 constructie	maakt	
het mogelijk dat de besparingen die door de aanleg 
van	een	nieuwe	installatie	gerealiseerd	worden,	ook	
weer ten goede komen aan het nog verder verbeteren 
van	die	installatie.

8. Financieel


