
In te veel gemeenten is openbare verlichting nog een 
nevenactiviteit, vindt Ad Huijbregts. Het beleid zou te veel 
zijn gericht op de aanschaf, en niet op het vervolgonder-
houd. Zonder relevante ervaring begon hij aan het opstellen 
van een beleidsplan openbare verlichting. In zeer korte tijd 
lag een uitgebreid plan klaar. Inmiddels is het plan in 
Oosterhout ingevoerd en dient het als voorbeeld voor 
andere Nederlandse gemeenten. 
Toen Huijbregts begin deze eeuw binnen de gemeente 
Oosterhout de overstap maakte van elektronica naar open-
bare verlichting, stond hem een flinke klus te wachten. 
“Met de verlichting in Oosterhout ging het niet goed. Er 
was eigenlijk geen beleid”, vertelt hij. “Aan de ene kant 
stond er  een enorm scala aan verschillende lichtmasten, 
aan de andere kant was er achterstallig onderhoud. Mijn 
collega’s hadden er eigenlijk geen trek meer in. Door 
omstandigheden werd de functie aan mij aangeboden.” Wat 
hij vervolgens aantrof, was een chaos: “Toen ik begon, was 
het echt spartelen, terwijl ik vanuit de elektronica gewend 
was dat overal beleid voor werd ontwikkeld. Hapsnap werd 

verlichting neergezet, daar werd niet over nagedacht. Een 
gemeente zou toch moeten vastleggen wat wel of niet 
wordt verlicht en op welke manier dat dan gebeurt.”

De Brabander volgde voor de overstap een opleiding pro-
jectmanagement. Dat was echter niet wat hem zo gedreven 
maakte om aan een beleidsplan te werken. “Mijn dochter 
studeerde politicologie in Nijmegen en kreeg als vak ook 
het opzetten van een beleid. Ik heb haar om dat boek 
gevraagd en ben er zelf ingedoken. Ik vind het leuk om 
nieuwe dingen die de jeugd leert ook op te pakken.”

Draagvlak
De basis voor een goed beleidsplan ligt volgens Huijbregts 
in een gedetailleerd schema van de mensen die bij een 
beleidsgebied betrokken zijn. “Dat zijn de mensen die 
erover beslissen, maar ook de ontwerp- en uitvoerbureaus. 
Iemand die de kar moet trekken staat in het midden, die 
heeft de regie”, legt de beleidsmaker uit. “Vervolgens zijn 
er de gebruikers: de burgers, de politie, maar ook onderne-
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mers en woningbouwstichtingen.” Al deze partijen zijn 
door Huijbregts in een actorenkaart getekend. “Daarin sla 
je feitelijk niemand over. Voorheen werd bijvoorbeeld niet 
echt verkend wat de burger nou belangrijk vindt.”

De volgende stap die Huijbregts nam in het aanloopproces 
naar zijn beleidsplan was het in kaart brengen van ver-
wachtingen die hij van de mensen uit het schema had. 
“Verwacht je inbreng, of misschien beslissingen? Meepraten 
is niet altijd hetzelfde als mogen beslissen, dat wordt erg 
vaak verward. De eindbeslissing kan wel eens elders lig-
gen. Door het omkaderen van de betrokken mensen en 
organisaties ontstaat draagvlak voor het beleid”, legt hij uit. 
Dat is echter nog steeds een basis, een begin. “Een aantal 
mensen was heel positief, zij hebben de zaak uitgelegd en 
voorbeelden van andere gemeenten meegenomen. 
Accountmanagers van leveranciers komen bijvoorbeeld 
overal, die weten heel goed wat er in Nederland speelt.”
De verschillende scenario’s die voor de openbare verlich-
ting in Oosterhout mogelijk waren, werden door Huijbregts 
en zijn team samengevat voor de gemeenteraad. Voor het 
nieuwe beleid was vastgesteld, werd in de Brabantse 
gemeente jaarlijks € 60.000 tot € 80.000 uitgegeven aan de 
vernieuwing van openbare verlichting. “Nu werd dat ruim 

€ 550.000. De gemeente heeft een jaarbegroting van 130 
miljoen, dus het is altijd een kwestie van prioriteiten stel-
len. De kracht van het beleidsplan was dat de feiten ineens 
in een document vastlagen. Daarmee kon de gemeente  
worden overtuigd dat het nodig was om dat extra geld in 
verlichting te steken”, blikt Huijbregts terug. “In de 
gemeenteraad heb je te maken met mensen, dus moet je het 
een beetje aanschouwelijk maken. Veel raadsleden zullen 
het beleidsplan niet hebben gelezen, maar puur die ver-
schillende scenario’s. Wat in de groene zone zit, is nog 
goed, de rode zone is ook duidelijk. Er stonden hier masten 
die ruim overjarig waren. Met behulp van de schema’s 
maak je een kostencalculatie, waaruit weer een jaarbedrag 
te filteren valt.”

Schijn
Wanneer dat beleidsplan dan breed wordt gedragen en door 
de gemeenteraad is aangenomen, kunnen vragen van bewo-
ners gericht worden beantwoord. Daarbij komt weer terug 
hoe die eindgebruikers onderdeel waren van Huijbregts’ 
schema. “Nee, we verlichten niet ieder paadje door een 
park. Dat is schijnveiligheid, dat wordt als het even kan 
vermeden. We hebben wel eens met bewonersgroepen 
rondgelopen. In een donker park, omringd door bossen, 
zegt men dat er te weinig licht is. Maar wat nou als er tien 
keer zoveel licht zou zijn in datzelfde park? Kijk je rond, 
dan is vanuit geen enkele woning zicht op het park. Dan 
heeft meer verlichting geen zin; het is er nog steeds onvei-
lig. Meer verlichting is dus mooi, als het bijdraagt aan de 
hogere sociale controle.”

Richtlijnen
Terwijl veel beleidsplannen rond de 60 pagina’s dik zijn, 
kwam het plan in Oosterhout uit op 114 pagina’s. De oor-
zaak lag in richtlijnen en duidingen, of eigenlijk het ontbre-
ken daarvan. “Er was wel een soort standaard leidraad van 
de NSVV, maar die beperkt zich echt tot de lichttechniek”, 
vertelt Huijbregts. “Je zet een installatie neer, maar hoe hou 
je die vervolgens netjes? Er moet goed en efficiënt aan 
worden gewerkt. Doe je dat zelf, of besteed je dat uit? Die 
technische bedrijfsvoering valt onder de NEN 3140. Dit 
hoofdstuk is opgenomen in het standaard beleidsplan van 

‘Nee, we verlichten niet ieder paadje door een park. 
Dat is schijnveiligheid’

organisaties ontstaat draagvlak voor het beleid”, legt hij uit. 
Dat is echter nog steeds een basis, een begin. “Een aantal 
mensen was heel positief, zij hebben de zaak uitgelegd en 
voorbeelden van andere gemeenten meegenomen. 
Accountmanagers van leveranciers komen bijvoorbeeld 
overal, die weten heel goed wat er in Nederland speelt.”
De verschillende scenario’s die voor de openbare verlich-
ting in Oosterhout mogelijk waren, werden door Huijbregts 
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de NSVV. Eigenlijk heb ik nog eens 
zo’n 100% extra geschreven bij die 
standaard beleidsplannen.”
De ambtenaar denkt dat misschien 
vijf tot tien gemeenten in Nederland 
actief beleid voeren rond het onder-
houd van openbare verlichting. “NEN 
3140 is een bedrijfsvoeringsnorm, die 
aangeeft hoe je de kwaliteit hoog 
houdt. Vaak wordt er iets neergezet, 
maar wordt niet stilgestaan bij het 
onderhoud daarvan. Je hebt toch licht-
masten met gemiddeld een maximum 
leeftijd van 40 jaar en die van armatu-
ren van 20 jaar. Bij een groot deel van 
de Nederlandse gemeenten is de open-
bare verlichting een nevenproduct.”

Kennisoverdracht
Nu openbare verlichting steeds hoger 
op de openbare agenda staat, komen 
gemeenten sneller met elkaar in con-
tact. De actieve leden van het IGOV 
zijn daar een uitstekend voorbeeld 
van. Toch is dat contact echt iets van 
de laatste jaren, weet Huijbregts. 
“Overleg met buurgemeenten was er 
niet. Ik heb in een laboratorium van 
Philips in Lyon Arthur Klink en ande-

re mensen van het IGOV leren ken-
nen. Zo heb ik Utrecht eigenlijk eer-
der leren kennen dan de gemeenten 
hier in de omgeving.”
Inmiddels heeft hij binnen het IGOV 
indruk gemaakt met zijn snel en doel-
treffend opgestelde beleidsplan. “Dat 
is het leuke van IGOV: het delen van 
kennis. Samen breng je de verlichting 
van Nederland op een hoger niveau”, 
zegt de Oosterhouter. “Eigenlijk liep 
ik achter de feiten aan. Ik ben eerst 
aan het pionieren geweest met een 
beleidsplan en door dat plan ben ik in 
contact gekomen met het IGOV. Ik 
wist niet eens dat het bestond. Toch is 
dat pionieren erg leuk geweest. Bij 
zo’n IGOV word je vervolgens aange-
stoken door het enthousiasme van 
anderen. Het geeft je vaak het gevoel 
dat je nog heel veel te leren hebt. Dat 
werkt als een stimulans om verder te 
verdiepen. Ieder op onze eigen manier 
proberen we zo onze bijdrage aan de 
algemene kennis te leveren.”

APK
Huijbregts hamert erop dat beleids-
plannen in de basis voorschrijven 
waar nieuwe verlichting aan moet 
voldoen, terwijl juist het vervolg aan-
geeft hoe je met die verlichting omgaat 
gedurende de hele levensduur. “Wil je 
het goed houden, dan moet je eigen-
lijk een soort APK-keuring voor ver-
lichting uitvoeren. Maar daar zijn 
geen richtlijnen of keurmerken voor. 
Binnen de werkgroepen van het IGOV 
worden die nu ontwikkeld.”

www.igov.nl
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Lichtcongres
Op 11 november 2010 organiseert de NSVV het jaarlijkse Nationale Lichtcongres. Tijdens dit congres zal door voordrachten, 
interactieve workshops en het delen van ideeën worden gefocust op één onderwerp. Verleden jaar stonden nieuw licht en 
de toekomst centraal op het evenement.

Kengetallen
De blauwdruk voor de herziening van de NSVV-aanbeveling ‘Kengetallen in de openbare verlichting’ is gereed. De IGOV-
werkgroep, NSVV en Agentschap NL buigen zich nu over deze voorlopige herziening. Later dit jaar wordt deze definitief 
geïntegreerd met de bestaande aanbeveling.
De internet tool die door de werkgroep Kengetallen wordt ontwikkeld, komt een stap dichterbij. In maart kwam de werk-
groep met een programma van eisen voor de tool waarmee kengetallen kunnen worden ingevuld.

Lichtkunstroute
In de gemeente Utrecht is op 7 april Trajectum Lumen geopend. Met duurzame en innovatieve manieren van belichting 
hebben kunstenaars een lichtkunstroute samengesteld. Uiteindelijk gaan meer dan 25 kunstwerken rond licht deel uitmaken 
van de route.

Kort
De NSVV heeft een nieuwe commissie Noodverlichting ingesteld.
Het Handboek Lichtmasten van CROW wordt aangepast op het onderdeel ‘inspectie lichtmasten’.
De NSVV-commissie LED heeft een nieuwe website: www.led.nsvv.nl.

Volgende nieuwsbrief
De werkgroep Inspectie van het IGOV buigt zich over het voorgeschreven inspectiebeleid van openbare verlichting. Waar 
moet het precies aan voldoen en waar lopen gemeenten tegenaan? Een aantal gebruikte NEN-normen is niet specifiek op 
verlichting gericht. Meer over deze werkgroep in de volgende IGOV-nieuwsbrief.

-
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