
De grens tussen het eigendom van de gemeente en het 
eigendom van de netbeheerder is bij openbare verlichting 
in veel gevallen nog erg onduidelijk. Een voorbeeld is het 
aanleggen van aarding van een lichtmast. Vanaf het aan-
sluitpunt, dat het eigendom is van de gemeente, staat de 
mast onder spanning. Maar als aarding noodzakelijk is, aan 
welke zijde van de eigendomsgrens moet deze dan worden 
geleverd? Zelfs de Nederlandse Mededinging Autoriteit 
(NMA) buigt zich over de verantwoordelijkheid van netbe-
heerders wanneer het gaat om de veiligheid van laagspan-
ningskabels richting lichtmasten. De IGOV-werkgroep 
Inspectie heeft zich over zaken als deze ontfermd en inmid-
dels een conceptversie van de Aanbeveling Inspectiebeleid 
opgesteld. “Openbare verlichting is binnen de aanwezige 
normen nog altijd een stiefkindje”, zegt werkgroepvoorzit-
ter Kees Opdam. Hij houdt zich in het dagelijks leven bezig 
met de openbare verlichting van de gemeente Alkmaar.
Volgens wetgeving moet een installatie op openbaar gebied 
veilig zijn voor mens en dier. “Als je eens rustig door het 
land gaat fietsen, kom je gemeenten tegen waar gaten in 

lichtmasten zitten of waar een deur van een installatiekast 
openstaat”, vertelt Opdam. “Dat mag gewoon niet.” De 
werkgroep Inspectie heeft zich namens het IGOV over 
onder andere deze elektrische veiligheid gebogen. Het eer-
ste doel dat de leden zichzelf hebben opgelegd, is het 
inzichtelijk maken van de taken van een ovl-beheerder. “Je 
beheert iets, maar wat? Dat blijkt bij iedere beheerder 
anders te zijn. De beheerder heeft een verantwoordelijk-
heid, waardoor het belangrijk is om exact te weten wat hij 
moet doen.”

OVL onduidelijk in NEN 1010
De Aanbeveling Inspectiebeleid borduurt voort op NEN-
normen 1010 en 3140, waarin veiligheid en inspectie van 
verlichting zijn opgenomen. Openbare verlichting komt in 
die normen echter niet volop aan de orde, wat de totstand-
koming van de IGOV-aanbeveling rechtvaardigt. “In NEN 
1010 wordt wel over buitenverlichting gesproken, maar 
eigenlijk niet over straatverlichting”, legt Opdam uit. 
Zouden gemeenten zich met hun openbare verlichting vol-
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ledig aan de genoemde norm houden, dan komt de open-
bare veiligheid juist in het gedrang. Strikt gezien moeten 
namelijk ook voor straatlantaarns aardlekschakelaars wor-
den gebruikt, wat volgens Opdam in de praktijk onmogelijk 
is: “Alles ligt in de grond. Zodra condensvorming in een 
lichtmast of schakelkast komt, zou de aardlekschakelaar 
direct worden uitgeschakeld. Daarom worden bij pompen 
en gemalen ook geen aardlekschakelaars gebruikt.”
Dat de onduidelijkheid over veiligheid en de verantwoor-
delijkheid daarvoor onwenselijk is, blijkt ook uit een brief 
die begin april door de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) aan het ministerie van VROM is gestuurd. De VNG 
stelt dat het wenselijk is dat de veiligheid van lichtmastaan-
sluitingen een normatieve en wettelijke borging krijgt. In 
de brief wordt nog eens gewezen op het uitsluiten van het 
openbare verlichtingsnet door de norm NEN 1010, waar-
over de inspectiewerkgroep van het IGOV zich ook al heeft 
gebogen. De wens is om NEN een norm te laten opstellen 
die gericht is op openbare verlichting. De IGOV-aanbeveling 
zal in dat kader ook aan NEN worden voorgelegd.

Levensgevaarlijk
Wanneer bij een ongeval iemand met een auto tegen een 
lichtmast of schakelkast aanrijdt, moet de laagspannings-
kabel eigenlijk binnen vijf seconden kunnen worden uitge-

schakeld. “Dat gebeurt niet, wat levensgevaarlijke situaties 
kan opleveren”, zegt Opdam. Door de aanbeveling kunnen 
netbeheerders mogelijk beter op hun verantwoordelijkhe-
den worden gewezen. “De netbeheerder heeft zijn eigen 
spelregels en is niet gebonden aan de norm NEN 1010, 
terwijl een gemeente zich daar wel aan moet houden.” 
Door concrete richtlijnen in de Aanbeveling Inspectiebeleid 
op te nemen, krijgen ovl-beheerders beter afgekaderd wat 
hun mogelijkheden en plichten zijn. Een gemeente heeft de 
plicht om een openbaar object zo veilig mogelijk te onder-
houden en te zorgen voor een veilige situatie. Kan die vei-
ligheid niet zonder medewerking van de netbeheerder 
worden gegarandeerd, dan kan een gemeente onmogelijk 
aan haar verplichtingen voldoen. “Omdat wij wel van die 
netbeheerder afhankelijk zijn, zullen zij zich moeten aan-
passen of in ieder geval openheid van zaken moeten 
geven”, stelt Opdam.

De conceptaanbeveling Inspectiebeleid is overigens niet 
bedoeld om regels voor te schrijven, maar om ervaring van 
beheerders te delen. “Om zo de beheerder te helpen zoeken 
naar een veilige installatie. Naast elektrische veiligheid 
speelt ook mechanische veiligheid hierbij een rol. Er zijn 
niet alleen risico’s met spanning, maar bij hevige wind zou 
een mast kunnen omvallen. Daarom wordt de toestand van 
lichtmasten ook besproken in ons document. Soms zien 
masten er bovengronds nog fantastisch uit, terwijl ze onder 
de grond al deels zijn weggerot.” Dat kan gebeuren door 
invloed van de omgeving. Opdam noemt een hondenuit-

laatstrook als voorbeeld: “De grond wordt daar zuur en 
aluminium masten zullen dus sneller onderhevig zijn aan 
verval.”

Lichtniveaus meten
Behalve elektronische en mechanische veiligheid heeft de 
werkgroep Inspectie zich ook gebogen over de lichttechni-
sche kant van openbare verlichting. De aanbeveling raadt 
aan om niveaus van verlichting te meten wanneer de instal-
latie net is aangelegd, om te controleren of het voldoet aan 
de eisen van de NPR-richtlijn. “Voer diezelfde meting zo’n 
tien jaar later nog eens uit. Dan is te zien of de lichtop-
brengst gelijk is of dat deze moet veranderen”, verklaart 
Opdam. “Eventuele sociale onveiligheid die door een min-
dere lichtopbrengst ontstaat, moet dan worden verholpen 
door het lichtpunt op te waarderen.” 
Ook worden in de aanbeveling suggesties gedaan voor de 
termijn tussen inspecties en de manier waarop bijvoorbeeld 
steekproeven worden gehouden. “Het streven is om cijfers 
uit de praktijk in het document te krijgen door kennis van 
ovl-beheerders. Op die manier kan een redelijke afstem-
ming ontstaan tussen gemeenten en wordt ook richting 
gemeentebestuur inzichtelijk gemaakt hoe wordt omgegaan 
met veiligheid en kwaliteit van het lichtarsenaal. Overal 
zijn kosten mee gemoeid, dus je moet je bestuurder telkens 

uitleggen wat het nut van de inspectie is. Je laat wel zien 
dat je als goede huisvader fatsoenlijk voor je installatie 
zorgt.”

Reacties
Het inspectiedocument komt op de website van het IGOV 
te staan en is bedoeld voor alle Nederlandse gemeenten. 
Volgend jaar worden de reacties geïnventariseerd en wordt 
de aanbeveling nog eens tegen het licht gehouden. Opdam: 
“Op basis van ervaringen uit de praktijk kunnen we dan 
inzichtelijk maken hoe wordt geïnspecteerd. Wellicht 
komen uit die praktijkervaringen ook goede ideeën over 
materiaalgebruik.”
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Korte berichten voor IGOV-nieuwsbrief

TCO
Het IGOV gaat een model opstellen voor de TCO-berekening (total cost of ownership). Te vaak wordt nu nog naar resul-
taten toegerekend. Met een model hoopt het IGOV voor elkaar te krijgen dat objectief wordt gerekend en de rekenresul-
taten tussen gemeenten te vergelijken zijn. Dit model sluit aan bij het werk dat onder andere de werkgroepen Kengetallen 
en Inspectie al hebben geleverd om tot een beter onderling vergelijk te kunnen komen.

Inspectie
De publicatie Inspectie van het IGOV is gereed en wordt binnenkort op de website geplaatst. Het document is bedoeld 
voor zowel leden als niet-leden van het IGOV.

Purmerend
Namens de gemeente Purmerend is Mart Stam toegetreden als IGOV-lid.
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