
Om eenvoudiger openbare verlichting te kunnen vergelij-
ken tussen gemeenten onderling, introduceerde de NSVV 
in 2004 de kengetallen. Hierin worden jaarlijks de verschil-
lende facetten van de straatverlichting doorberekend, waar-
door een nieuwe ‘benchmark eenheid’ ontstaat.
Binnen het IGOV houdt de werkgroep Kengetallen zich 
louter bezig met dit systeem en de verbetering daarvan. 
“We lopen tegen een aantal aspecten aan die verbeterd 
moeten worden. Daarbij volgen we de ontwikkelingen in 
de maatschappij, bijvoorbeeld rond energie”, zegt werk-
groepvoorzitter Johan Jonker. Hij werkt als teamleider 
openbare verlichting (OVL) bij de gemeente Dordrecht. 

“Bij de sessies rond de invulling van de kengetallen kwa-
men vorig jaar een aantal opmerkingen naar voren, die we 
hebben meegenomen in de werkgroep en we hebben ze 
daar voorzien van antwoorden en oplossingen.”

Benchmark
Het doel van kengetallen in de openbare verlichting is een 
vergelijking te kunnen maken met collega-gebruikers. “Als 
gemeenten of provincies onderling wil je met elkaar kun-
nen benchmarken”, zegt Jonker. Om tot een goede vergelij-
king te komen, is een gemeenschappelijke eenheid gewenst. 
In het geval van deze kengetallen wordt de hoeveelheid 
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licht per uur afgezet tegen de gemaakte kosten voor bij-
voorbeeld onderhoud. “Dan heb je getallen waarmee je 
kunt benchmarken. Dat gaat nog steeds niet alleen op basis 
van die getallen, want je moet altijd het beleid ernaast hou-
den”, legt Jonker uit. “Dat gaat aardig in de details zitten. 
De ene gemeente kan bijvoorbeeld veel goedkoper uit zijn 
in onderhoudskosten dan zijn buurman, maar schildert dan 
weer niet om de zes jaar. Dat verschil zul je wel gaan 
zien.”
Opvallend grote verschillen laten de gebruiker op deze 
manier zien dat er iets aan de hand is. Daarbij gaat het 
volgens Jonker niet om termen als ‘beter’ of ‘slechter’: 
“Als iemand lager in zijn onderhoudskosten zit, hoeft dat 
nog niet te zeggen dat hij het beter doet. Het zijn verwon-
derpunten op het moment dat je gaat benchmarken. Je komt 
als het ware voor het dilemma: moet ik het beter doen, of 
is het te verklaren waarom die andere gemeente zoveel 
goedkoper uit is? Bij de kengetallen hoort altijd een verkla-
ring.”

Verbetering
De NSVV-aanbeveling over kengetallen heeft in de afgelo-
pen jaren geleid tot veel vragen en onduidelijkheden. 
“Soms is de omschrijving voor verschillende interpretaties 

vatbaar. Dat moet je zien te voorkomen”, stelt Jonker 
namens de IGOV-werkgroep. “Het is lastig genoeg. Keep it 
simple, maak het nou niet nog uitgebreider. Dat is de 
opdracht die wij hebben meegekregen: zorg dat die drem-
pel zo laag mogelijk komt te liggen.”
Deze opdracht blijkt in de praktijk nog best lastig, nu de 
kengetallen in een aantal gemeenten al zijn ingeworteld. 
“In oktober vorig jaar hebben we van Agentschap NL 
(voorheen SenterNovem, red.) de opdracht gekregen om 
met voorstellen te komen tot verbetering van de kengetal-
lensystematiek en hierin de Zicht op Licht-tool van de 
Taskforce verlichting op te nemen. De NSVV heeft de 
aanbeveling over kengetallen uitgebracht, terwijl 
Agentschap NL vanuit de Taskforce verlichting vanuit het 
ministerie van VROM de opdracht heeft gekregen om de 
aanbevelingen vanuit deze Taskforce  te coördineren”, ver-
telt Jonker. “De werkgroep bestaat eigenlijk uit allemaal 
OVL-specialisten. We hebben getracht om de laagdrempe-
ligheid erin te houden. Daardoor ontstaat het doel om snel 
en grof een besparingspotentieel in OVL inzichtelijk te 
krijgen. Zodanig dat elke beheerder of ambtenaar die zich 
maar gedeeltelijk met OVL bezighoudt, maar één module 
hoeft in te vullen.”

Drempel
Jonker en het IGOV winden er geen doekjes om: het doel 
is uiteraard om alle Nederlandse gemeenten te bereiken 
met de kengetallenmethodiek. “We zijn drie jaar geleden 
begonnen met zeven gemeenten, nu zitten we op 20. Ik had 
graag gezien dat het aantal nog wat groter was. Er zit toch 
een drempel in om eraan te beginnen. Eenmalig is het aar-

dig wat werk om je beheersysteem op orde te hebben. Dat 
is de basis voor het gebruik van de kengetallensystema-
tiek.”
Waar grote gemeenten hun eigen beheersysteem hebben, is 
dat bij kleine gemeenten vaak ondergebracht bij derden, 
wat weer een extra drempel oplevert. “Daar ben je dan 
afhankelijk van”, legt Jonker uit.

Milieu
Het zal niemand zijn ontgaan dat het milieu en energiebe-
sparing tegenwoordig samen een hot item vormen; het 

begrip duurzaamheid valt te pas en te onpas. Een verbeterd 
kengetallensysteem kan daar indirect een steentje aan bij-
dragen, wat OVL-beheerders over de streep zou kunnen 
trekken om met de kengetallen te gaan werken. “Er is een 
koppeling met energiebesparing mogelijk”, zegt Jonker. 
“Een tool waaruit de kengetallen worden gehaald, vormt 
ook een goede tool om de energiekosten in kaart te bren-
gen. Als er iets is waar we als beheerders van openbare 
verlichting een taak in hebben deze jaren, is het wel ener-
giebesparing. Daar zullen we ook terecht door onze 
bestuurders op worden gecontroleerd en nagevraagd. Dan 
is het toch verdraaid handig als je je beheersysteem op orde 
hebt en daarmee ook nog eens je kengetallen goed kan 
invullen.”

Concept
Het concept voor verbeteringen van genoemde tools aan de 
NSVV-aanbeveling kengetallen is inmiddels klaar. De 
IGOV-werkgroep legt het voor aan Agentschap NL, de 
betrokken NSVV-commissie en een grotere groep gemeen-
ten binnen het IGOV. “Parallel daaraan loopt een overleg 
met Agentschap NL over de bouw van de daadwerkelijke 
webapplicatie”, zegt Jonker. Hij verwijst naar het tweede 
deel van de opdracht waarover de werkgroep zich buigt: 
een webapplicatie die het invullen en bijhouden van kenge-
tallen toegankelijk maakt. “De verbeteringen in de tools, 
waarop we de gegevens uiteindelijk invullen, hebben we al 
voorgesteld. We hebben nu in elk geval verbeterde tools. 
We hebben de tools in Excel technisch aangepast, uitge-
breid en verbeterd. Daar kunnen we sowieso mee gaan 
werken met het eerstvolgende kengetallenjaar 2009.”

‘Als iemand lager in zijn onderhoudskosten zit, hoeft dat nog 
niet te zeggen dat hij het beter doet’
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Sessies
De uiteindelijke kengetallen over 
2009 worden pas in oktober of novem-
ber tijdens een werksessie met elkaar 
gedeeld. In aanloop daar naartoe wor-
den verschillende bijeenkomsten 
gehouden, waarbij ook de IGOV-
werkgroep Kengetallen nauw is 
betrokken. “In overleg met  Agentschap 
NL en OVL-bedrijven gaan we in het 
land bijeenkomsten houden, als 
opmaat naar een invulsessie”, licht 
Jonker toe. “In juni willen we een 
bijeenkomst houden met de gemeen-
ten die hun kengetallen al hebben 
geprobeerd in te vullen en daar nog 

vragen over hebben. Die willen we 
graag helpen.
In oktober willen we dan een werk-
sessie houden waarbij we een advies-
bureau inhuren dat het voor ons bege-
leidt en de kengetallen van de diverse 
gemeenten verzamelt. Die kengetal-
lensessie hebben we de afgelopen 
jaren ook in het najaar gehouden.”

De definitieve toevoeging en verbete-
ring op de NSVV-aanbeveling wordt 
uiteindelijk als bijlage aan de aanbe-
veling toegevoegd.

www.igov.nl

LED-verlichting in verblijfsgebieden.  Moet dat dan NU?
Binnen IGOV vindt de discussie plaats over het wel of niet grootschalig overgaan op LED verlichting. De markt lijkt 
de bestuurder hiervan te hebben overtuigd, maar de gemeentelijke verlichtingsdeskundigen waarschuwen voor 
ondoordachte besluiten. Wat betreft de (licht)technische kant is er sindsdien al het nodige onderzoek gedaan. Maar 
er wordt onvoldoende naar de rationeel economische kant gekeken, is de conclusie.
Het halen van de doelstellingen van energiebesparing is ook mogelijk zonder overhaast over te gaan tot LED-
verlichting. Voer de Taskforce verlichting in verblijfsgebieden uit zonder kwaliteitsverlies met verantwoorde kosten. 
Dit kan met gebruik van de nu toegepaste armaturen en dat kan worden aangetoond met een berekening op basis 
van de verwachte technische ontwikkeling in LED-verlichting.
In vergelijking met de fluorescentielamp 36 W is met een bepaalde LED-module bij een kleurtemperatuur van 3000 
K en zonder dimmen nu een energiebesparing te realiseren van 17%. De meerkosten zijn circa 60% en kunnen met 
een technische afschrijftermijn van 24 jaar niet worden terugverdiend. 
Op een areaal van 12.000 lichtmasten met een hoogte van 6 meter in Arnhem kunnen in ideaalcomplex 500 stuks 
armaturen jaarlijks worden vervangen. Dit levert nu per jaar een energiebesparing op van 12.700 kWh met meerkos-
ten voor een bedrag van € 100.000.
De verwachting is dat dezelfde LED-module binnen 12 jaar 50% minder energie verbruikt dan de huidige uitvoering. 
Dit levert per jaar een energiebesparing op van 44.300 kWh tegen gelijke meerkosten. De meerkosten kunnen in 
genoemde periode dan ook niet geheel worden terugverdiend.

Met de huidige uitvoering kan in een periode van 10 jaar in totaal 127.000 kWh worden bespaard voor een extra 
geïnvesteerd bedrag van € 1.000.000. 
Deze LED-module wordt nu toegepast in bestaande armaturen geschikt voor fluorescentielampen. De montageplaat 
moet dan wel zijn voorzien van een koelplaat. De bestaande armaturen kunnen in principe op elk moment worden 
voorzien van deze LED-module. Het ligt voor de hand om dit te eventueel te doen bij de preventieve vervanging van 
elektronische voorschakelapparaten na 12 jaar. 
Met een eenvoudige berekening kan dus worden vastgesteld dat de gewenste energiebesparing door uitstel van de 
toepassing met deze LED-module na 2020 in no time kan worden ingehaald of gerealiseerd met een energiebespa-
ring van 88.600 kWh per jaar (het elektronische voorschakelapparaat wordt dan pas vervangen en daarbij komen de 
500 nieuwe armaturen met LED) en met een besparing op de investeringskosten van € 1.000.000.
Een andere discussie die op dit moment gevoerd wordt, is of dimmen van de verlichting in verblijfsgebieden in de 
nachtelijke uren verantwoord is om nu energie te besparen. Hiervoor moet de NSVV dan een richtlijn opstellen die 
alleen van toepassing wordt voor Nederland. De noodzaak is eveneens op basis van de verwachte technische ont-
wikkeling in de LED-verlichting niet aanwezig.   
Stel de gemeenten nu in de gelegenheid om met pilotprojecten beheerervaring op te doen met LED-verlichting, en 
om de begroting voor de financiering van LED-verlichting verantwoord te regelen. Op dit moment worden gemeen-
ten geconfronteerd met forse bezuinigen, waardoor het al moeilijk wordt om de gehele openbare ruimte op het 
gewenste kwaliteitsniveau in stand te houden. Uitstel van investeringen in LED-verlichting sluit mogelijk ook beter 
aan op het economische herstel in een periode van 10 jaar.   
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Innovatieprijs
Het verlichtingssysteem ‘omgekeerd dimmen’ van de gemeente Zwolle heeft de Innovatieprijs Publieke Dienstverlening 
2009 gewonnen. Deze prijs van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BiZa) wordt uitgereikt aan 
innovatieve projecten, met als doel verspreiding van de projecten binnen de publieke sector.
De verlichting in de Zwolse binnenstad brandt continu op 60 tot 80%, afhankelijk van het tijdstip. Daarbij wordt onder-
scheid gemaakt tussen gebruikszones, zoals horeca, parkeren en winkelen. Wanneer de politie vindt dat het te onrustig is 
in de binnenstad, bijvoorbeeld tijdens uitgaansavonden, kan met een sms de verlichting worden opgewaardeerd naar 
100%.
De gemeente Zwolle inventariseert nu samen met BiZa wat de interesse is vanuit andere gemeenten.

Light & Building
De NSVV organiseert op 13 april een reis naar de internationale vakbeurs Light & Building. Veel IGOV-leden maken 
gebruik van de mogelijkheid deze belangrijkste beurs in de verlichtingsbranche te bezoeken. De beurs wordt van 11 t/m 
16 april gehouden in Messe Frankfurt.

Kort
• Het IGOV werkt sinds begin 2010 nauwer samen met de Initiatiefgroep Openbare Verlichting (IOV). Dit platform voor 

OVL-deskundigen van provincies en Rijkswaterstaat is vertegenwoordigd bij IGOV-vergaderingen. Onderling wordt 
kennis uitgewisseld.

• In april 2010 bestaat het IGOV precies 12,5 jaar. 

• Sinds kort heeft ook de gemeente Noordwijk zich aangesloten bij het IGOV, vertegenwoordigd door Arthur Verhaar.
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