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Keuzenota Arnhem

1. Minimale onderhoudskosten zonder kapitaalvernietigin g 
en extra investeringskosten.
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Uit de tabel kunt u opmaken dat openbare verlichting financieel een 
relatief klein deel uitmaakt van de totale beheerkosten van de 
openbare ruimte.

Bezuinigingen in de openbare verlichting hebben daardoor in 
verhouding een beperkte invloed maar kunnen wel vergaande 
consequenties hebben.
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Vervanging Openbare Verlichting

Vervanging armaturen, masten en kabels

€ -

€ 200.000

€ 400.000

€ 600.000

€ 800.000

€ 1.000.000

€ 1.200.000

€ 1.400.000

€ 1.600.000

€ 1.800.000

€ 2.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jaren

Ideaal

Technische staat

Beschikbaar/Gevolg

Bezuinigingen in de vervanging geeft achterstand en 
toenemende kosten op lange termijn.
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een technische levensduur van circa 20 jaar.

Het preventief vervangen van deze apparaten staat niet in 
verhouding met lage investeringskosten van de armaturen 
(kapitaalvernietiging).

Bezuinigingen kunnen hierdoor niet gevonden worden door 
vervanging van armaturen uit te stellen. 
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Wet & Regelgeving:
• Geen wettelijke verplichting  
• Verlichtingsklassen NSVV zijn maatgevend 
• Laagste verlichtingsklassen zijn gelijk aan Politiekeurmerk Veilig Wonen

Artikel 172 van gemeentewet:
• Burgemeester is belast met het handhaven van de openbare orde 

(sociale veiligheid)
• Als uitvloeisel hiervan en vanwege de verkeersveiligheid kan voor het 

beleid gesteld worden dat gemeenten openbare verlichting aanbrengen 
en in stand houden

Wet & Regelgeving
2.  Hoe gaat u om met het definiëren van kwaliteitsn iveaus van  

de verlichting voor sociale veiligheid en verkeersveili gheid?
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Woonwijken NSVV

Laagste verlichtingsklassen

Gemiddelde lichtniveaus:
• Woongebieden  2 of 3 lux - minimum 0,6 lux 

Sociale veiligheid:
• Gezichtsherkenning 0,5 lux - minimum 0,3 lux 

Lichthinder:
• Verlichtingsniveau op gevel maximaal 10 lux  
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Opschuifarmatuur                               

Fluorescentielamp 36 Watt                                       

Diepstralend Breedstralend + lamellenrooster

Lichtsterkteklasse = G3 Lichtsterkteklasse = Geen
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Lichtverdeling op straat

Diepstralend - verhouding licht/donker groot

Breedstralend + lamellen- verhouding licht/donker klein
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Gezichtsherkenning
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Gezichtsherkenning 

Waarnemer

Diepstralend 

Breedstralend + lamellen

Passant
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Lichthinder kamer/slaapkamer

Diepstralend Breedstralend + lamellen

30
8



O
nderw

erp

De kwaliteit van de verlichting wordt niet alleen bepaald door 
horizontale verlichtingssterkten.

Voor een goede kwaliteit van de verlichting is de verticale 
verlichtingssterkte belangrijk voor de gezichtsherkenning.

Het maken van lichtberekeningen is maatgevend om tot een goede  
keuze van armaturen te komen.
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Taskforce Openbare Verlichting

Ontwikkeling en innovatie:
• Nederlandse fabrikanten zijn sterk in ontwikkeling en innovatie van 

functionele energiezuinige verlichtingsmiddelen. 

Nederland en omringde landen:
• Nederland is koploper met bestaande energiezuinige verlichting en wil 

dit zo mogelijk met ledverlichting continueren.  

3.  Kan de “Taskforce Openbare Verlichting “ op initiat ief 
van voormalig minister Cramer wel uitgevoerd 
worden?
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aandacht besteed aan de koeling van led’s en de technische 
kwaliteit van drivers.
Dit komt nadrukkelijk tot uiting bij de zogenaamde 
vlakglasarmaturen, waar verkeerswegen goed mee verlicht kunnen 
worden.
Ook voor de lagere lichtpunthoogte is een diversiteit in de keuze van 
ledarmaturen ontstaan in verschillende uitvoeringen, die deels 
overkomen met de vorm van tradionele armaturen

Energiebesparing in de openbare verlichting geeft een beperkte 
CO2 reductie. Het energieverbruik is immers maar circa 1,5 % van
het totale energieverbruik in Nederland.

Energiebesparing is wel belangrijk in de voorbeeldfunctie naar 
burgers.

Energiebesparing is dan ook gewenst als dit niet ten koste gaat van 
de kwaliteit van de verlichting en financieel verantwoord is.
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TCO Berekening                                

Meerprijs Ledverlichting 

Armatuur:

• Koeling led’s

Ledsysteem (led’s en driver):

• Kleurtemperatuur in graden Kelvin

• Lage stroom in mA

• Constant Light Output (CLO)
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Goede koeling van led’s en drivers is essentieel voor de technische 
levensduur.

Toine Adams, Spectrum Advies & Design

Bij CLO uitvoering moet in lichtberekening gerekend worden met 
reductie in lumen op beginwaarde. Het is gewenst dat fabrikanten
depriciatiefactor opgeven op de kwaliteit van led’s om tot een 
correcte lichtberekening te komen.
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TCO Berekening                               

Fluorescentie 36 Watt/Ledverlichting 

Uitgangspunten:
• Energiebesparing is gelijk of groter dan 30%

• De technische levensduur van ledsysteem is gelijk of groter dan 80.000 
branduren 

• Driver met Constant Light Output

• Aangenomen meerkosten ledverlichting € 150,- / Afschrijving 20 jaar

• Uitval fluorescentie 5% jaar + EVSA 0,5% jaar; Remplace/Inspectie 5 jaar

• Uitval ledsysteem 0,5% jaar; Inspectie 5 jaar
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Bij inspectie gaat het om het vaststellen van gebreken aan de 
gehele lichtmast en de rechtstand van de lichtmast. Het 
schoonmaken of wassen van de armaturen na 10 jaar is geen 
overbodige luxe voor het behoud van de kwaliteit van de verlichting.

Rob van Heur, Laborelec

Uit onderzoek is vastgesteld dat vervuiling van het glas van 
zogenaamde vlakglasarmaturen vooral een reductie van het 
lichtrendament geeft in zijwaartse richting.
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Exploitatiekosten jaar Led na 20 jaar                           

Areaal 10.000 st. / Vervanging 500 st. jaar  
Kostenniveau 2013 

€ 100.000,00-

€ 50.000,00-

€ -

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 150.000,00

€ 200.000,00

€ 250.000,00

Areaal 10.000 stuks / Vervanging 500 stuks jaar

Exploitatiekosten jaar bij meerkosten Led € 150,-  over 20 jaar

PLL 36  € 93.000,00  € 25.000,00  € 34.000,00  € -    € -    € 152.000,00 

Led 30%  € 65.000,00  € 7.000,00  € 15.000,00  € 75.000,00  € 39.000,00  € 201.000,00 

Plus/Min  € 28.000,00  € 18.000,00  € 19.000,00  € 75.000,00-  € 39.000,00-  € 49.000,00-

Energie Uitval
Remplace / 
Inspectie

Afschrijving 
meerkosten

Rente 
afschrijving 
meerkosten

Totaal
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Bij een energiebesparing van 30% kunnen de meerkosten van 
ledverlichting min of meer in 20 jaar terugverdient worden.

Bij de berekening van de energiekosten voor levering is het 
belangrijk om te rekenen met hoog – en laagtarief. Van de circa 
4000 branduren moet gerekend worden met 3000 branduren tegen 
laagtarief.   

Bij een financiering in de kapitaaldienst is er nauwelijks meer sprake 
van de financiële voordelen in de terugverdientijd.

Dit is wel heel erg afhankelijk van de hoogte van de rente over de 
afschrijving gedurende 20 jaar.  
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Rentedeel afschrijving meerkosten Led                         

Areaal 10.000 st. / Vervanging 500 st. jaar 
Gedurende 20 jaar

De gemeente Arnhem rekent met een vaste omslagrente vo or  
investeringen over een groot aantal jaren.

Rente 5% afschrijving Led bij meerkosten € 150,- ov er 20 jaar

€ -

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 20.000,00

€ 25.000,00

€ 30.000,00

€ 35.000,00

€ 40.000,00

€ 45.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Areaal 10.000 stuks / Vervanging 500 stuks jaar

Rente 5 %
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Dimmen Verlichting Woonwijken ?                               

Dimmen verlichting in nachturen voldoet bij laagste 
verlichtingsklassen niet aan richtlijnen NSVV en 
Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Naarmate ledverlichting energiezuiniger wordt neemt de 
kostenbesparing van dimmen in nachturen af.

€ -

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 20.000,00

€ 25.000,00

€ 30.000,00

€ 35.000,00

€ 40.000,00

€ 45.000,00

€ 50.000,00

30% 40% 50%

Verdere Energiebesparing Ledverlichting  

Kostenbesparing Ledverlichting 10.000 lichtpunten m et dimmen 6 uur 30%                                
Kostenniveau 2013

Dim:0%

Dim:30%
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mogelijk van hogere naar lagere verlichtingsklasse.

De laagste verlichtingsklassen voorzien ten aanzien van de sociale 
veiligheid ook in de preventie tegen inbraak van woningen en auto’s.

Het is zeer aannemelijk dat door de financiële crisis de criminaliteit 
toeneemt, waardoor preventie tegen inbraak juist belangrijker wordt.

Het toepassen van beschikbare techniek in dimprofielen voor het 
dimmen van verlichting op de laagste verlichtingsklassen is voor het 
handhaven van de sociale veiligheid in het stedelijke gebied  
nadrukkelijk af te raden en past ook niet bij de investering in 
energiezuinige ledverlichting. 

Indien we langs verkeerswegen ledverlichting hebben staan kan de
verlichting efficiënter ingeschakeld worden op wintertijd en zomertijd 
en dit levert een bonus op aan energiebesparing van circa 3%.
We hoeven dan immers geen rekening meer te houden met de 
opwarmtijd van lage- en hogedruk natriumlampen. 
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Belemmeringen

1. Bezuinigingen geven weinig perspectief voor extra 
investeringen in ledverlichting met een lange 
terugverdientijd om energie te besparen.

3.  Inleveren op de laagste kwaliteit van de verlicht ing in 
de woonomgeving door dimmen is ongewenst.

2.  Hoge kapitaallasten met een omslagrente over de 
meerkosten van ledverlichting hebben een negatieve 
invloed op de bestuurlijke besluitvorming om energie t e 
besparen.  
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Bestuurders denken niet in belemmeringen maar in kansen.

Echter zonder kennis van de belemmeringen kunnen de kansen niet 
benoemd worden. 
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Taskforce Openbare Verlichting

3.  De gemeenten accepteren dat energiebesparing met lage 
kapitaallasten op lange termijn mogelijk meerkosten g eeft 
in de exploitatie.

1.  De overheid kan als initiatiefnemer de financierin g van 
ledverlichting mogelijk maken tegen een laag rentetari ef 
van bijvoorbeeld 2%.

Verantwoorde financiering met behoud van verlichtingskw aliteit

2.  Door vaste afzet van ledarmaturen kunnen de fabrik anten  
het verschil in kosten voor levering met tradionele 
armaturen kleiner maken.
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Exploitatiekosten jaar Led na 20 jaar                           

Areaal 10.000 st. / Vervanging 500 st. jaar  
Kostenniveau 2013

€ 100.000,00-

€ 50.000,00-

€ -

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 150.000,00

€ 200.000,00

Areaal 10.000 stuks / Vervanging 500 stuks jaar

Exploitatiekosten jaar bij meerkosten Led € 150,-  over 20 jaar

PLL 36  € 93.000,00  € 25.000,00  € 34.000,00  € -    € -    € 152.000,00 

Led 30%  € 65.000,00  € 7.000,00  € 15.000,00  € 75.000,00  € 16.000,00  € 178.000,00 

Plus/Min  € 28.000,00  € 18.000,00  € 19.000,00  € 75.000,00-  € 16.000,00-  € 26.000,00-

Energie Uitval
Remplace / 
Inspectie

Afschrijving 
meerkosten

Rente 
afschrijving 
meerkosten

Totaal
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Rentedeel afschrijving meerkosten Led                           

Areaal 10.000 st. / Vervanging 500 st. jaar 
Gedurende 20 jaar

Rente 2% afschrijving Led bij meerkosten € 150,- ov er 20 jaar

€ -

€ 2.000,00

€ 4.000,00

€ 6.000,00

€ 8.000,00

€ 10.000,00

€ 12.000,00

€ 14.000,00

€ 16.000,00

€ 18.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Areaal 10.000 stuks / vervanging 500 stuks jaar

Rente 2% 
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Investeringen in de standaard toepassing van 
ledverlichting in Nederland kunnen dan plaats 
vinden met bestaande beschikbare financiële 
middelen.

Perspectief


