
Er zijn in Nederland slechts enkele samenwerkingsverban-
den tussen gemeenten onderling op het gebied van het 
beheer van de openbare verlichting, en één ervan is Bureau 
Openbare Verlichting Lek-Merwede. “Een vrij unieke situ-
atie”, aldus Dijkstra. In een notendop vertelt hij de geschie-
denis van de beheerunit. Die start in 2007, als de 14 
gemeenten voor het eerst gezamenlijk naar buiten treden 
om hun preventief en correctief onderhoud op de markt te 
zetten. Vrijwel meteen daarna, vanaf 1 januari 2008, binden 
ze zich als collectief aan een aannemer. Bureau OVL is een 
feit.

Kwaliteit
Het samen runnen van de beheerunit mag dan nieuw zijn, 
dat geldt niet voor de samenwerking.  Die dateert van 
ergens halverwege de jaren 90. In die tijd zoeken de 14 
beheerders elkaar zo’n twee à drie keer per jaar op om 
nieuwtjes uit te wisselen en kennis te delen. Ze weten 
elkaar makkelijk te vinden: ze hebben allen jarenlang met 
dezelfde aannemer gewerkt en daarvoor bij hetzelfde nuts-

bedrijf gezeten. Vanaf 2006 neemt het idee om samen het 
beheer uit te laten voeren, dan wel zelf ter hand te nemen, 
vastere vormen aan. Dijkstra: “De beheerders wilden meer 
kwaliteit voor dezelfde prijs. Zoiets lukt alleen als je er 
bovenop zit, de regie voert en intensief samenwerkt.” De 
roep om meer kwaliteit moet vooral gezien worden in het 
licht van de hoeveelheid storingen in die tijd en de geringe 
grip op de afhandeling ervan. “Storingsmeldingen door 
burgers gingen rechtstreeks naar de aannemer. De gemeen-
ten hadden daar geen zicht op. Daar kwam bij dat het ver-
helpen van die storingen natuurlijk ook buitenshuis plaats-
vond. Zij zagen dus alleen de output op papier van de 
aannemer, en een flink aantal lampen dat het niet deed, 
zonder dat zij daar zelf op konden sturen.  Dat was frustre-
rend, dus moest het roer om. Men wilde in control komen. 
Dat is gelukt, dankzij het doorvoeren van een strikte func-
tiescheiding. 

Het correctief en preventief onderhoud is sinds januari 
2008 door middel van een Europese aanbesteding onderge-
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bracht bij een aannemer, en het administratief beheer bij 
een speciaal daartoe opgetuigde beheerunit: Bureau OVL. 
Let wel, het begrip administratief beheer moet ruim worden 
opgevat: het is een combinatie van weten wat je buiten hebt 
staan aan materialen en vermogen én buiten checken of de 
straatverlichting het doet. Daarnaast houden we ons hier 
bezig met het begeleiden van projecten, denk aan het 
maken van lichtplanberekeningen voor de gemeenten en 
het delen van specialistische kennis”, legt Dijkstra uit.

In beweging
Het bureau is als bundeling van de 14 gemeenten lid van 
het InterGemeentelijk Overleg Openbare Verlichting 
(IGOV). Waarom? Dijkstra: “Omdat in grotere gemeenten 
meer ambtenaren zich met openbare verlichting bezighou-
den. Maar bij de meeste gemeenten in ons werkgebied is 
het slechts één van de vele taken van een ambtenaar. 
Stroomt de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de OVL 
door naar een andere functie, dan is de continuïteit van het 
werk meteen in gevaar. Daar komt nog bij dat openbare 
verlichting flink in beweging is: de afgelopen jaren volg-
den de ontwikkelingen elkaar in razend tempo op. Dat 
maakt het voor kleine gemeenten nog lastiger om bij te 

blijven. Wat dat betreft kunnen we wat leren van de netbe-
heerders, die hebben zich verenigd in brancheorganisatie 
Netbeheer Nederland. Dat zouden gemeenten ook moeten 
doen. Gelukkig is er het IGOV: in ons vakgebied de club 
die zorgt voor krachtenbundeling en kennisdeling. Meer 
dan welke andere organisatie ook. Natuurlijk is er de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), maar die 
gaat -net als een gemeente- over heel veel beleidsterreinen, 
dat is niet specialistisch genoeg.”

Standaard masten in historische binnenstad
Het bureau heeft op dit moment ruim 5 fte aan menskracht: 
bijna 3 fte voor administratie, 2 fte voor directievoering, 
voorbereiding en begeleiding. Verbetering van dienstverle-
ning staat hier voorop. En al is financieel gewin geen pri-
mair doel, door de krachtenbundeling wordt er wel bespaard 
op kosten. Dijkstra: “De onderlinge samenwerking  zorgt 
automatisch voor enige standaardisatie, waardoor de effi-
ciëntie toeneemt en de kosten dalen. Denk bijvoorbeeld aan 
het gezamenlijk inkopen van een veel voorkomende  soort 
mast. Als daarvan een voorraad wordt aangehouden in de 
keten, dan kun je sneller een mast vervangen wanneer dat 
nodig is.” Tegelijkertijd waarschuwt hij: “Standaardisatie is 
prima, zolang het geen afbreuk doet aan het gewenste 
straatbeeld. Gorinchem bijvoorbeeld heeft een historische 
binnenstad met karakteristieke straatjes en pleintjes. Daar 
moet je geen standaard mast willen neerzetten.” 

Toegevoegde waarde 
Bureau OVL timmert hard aan de weg om de toegevoegde 
waarde te bewijzen. En dat lukt, boven verwachting zelfs. 
“Het bureau is ontwikkeld op het niveau van de beheerder. 
Tegenwoordig hebben we een stuurgroep en is er ook op 
bestuurlijk niveau aandacht voor openbare verlichting: een 

recente ontwikkeling die ik toejuich. Je merkt dat door het 
instellen van de Taskforce Verlichting en de continue aan-
dacht van Agentschap NL voor leds, de openbare verlich-
ting onderdeel is geworden van alles wat groen is en met 
het milieu te maken heeft. Wat dat betreft hebben we het tij 
mee. Openbare verlichting is hot”, aldus Dijkstra. 
Ook recente beheercijfers laten zien dat Bureau OVL goed 
op dreef is. Dijkstra is daar enthousiast over: “Nu de sto-
ringsmeldingen allemaal via het bureau lopen, is de maxi-
male afhandelingtijd nog maar tien dagen. Drie jaar terug 
was dat nog een veelvoud daarvan. We hebben door veel 
beter te beheren nog maar een percentage uitstaande storin-
gen van zo’n 0,5%. Dat betekent dat hooguit 275 van de in 
totaal 55.000 masten niet werken, een goede prestatie. En 
doet er zich een storing voor, dan sturen we daar de aan-
nemer naartoe. Sinds het oprichten van een eigen beheerunit 
is de kwaliteit met sprongen omhooggegaan, want buiten is 
het zichtbaar beter. Die kwaliteitsslag hebben we 
gemaakt!”

www.igov.nl 
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13 oktober - Dag van de Openbare Ruimte: presentatie 
Kengetallen
Tijdens de Dag van de Openbare Ruimte vindt een presen-
tatie van de kengetallen plaats voor de gemeenten die ze 
hebben ingediend. In de voorbereidende sessies dit jaar 
hebben ruim 50 gemeenten meegedaan en aangegeven 
mee te gaan doen aan de jaarlijks terugkerende kengetal-
lensessies. Locatie: Euretco Expo Center in Houten.

13 t/m 25 oktober - Lichtfestival in Berlijn
Tijdens dit festival staat Berlijn in het teken van licht. De 
belangrijkste pleinen, torens en attracties zijn verlicht, van 
verschillende hotels tot de beroemde boulevard Unter den 
Linden. De NSVV houdt van 13 t/m 15 oktober een studie-
reis naar het festival.  

17 t/m 20 oktober - LICHT 2010 in Wenen 
LICHT 2010 is het 19e gezamenlijke congres van LTG 
Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en de NSVV. Doel: nieuws 
en ontwikkelingen op het gebied van lichttechniek uitwis-
selen en bediscussiëren. Kijk voor het programma op de 
website: www.nsvv.nl. 

11 november - Nationaal Lichtcongres 
Jaarlijks Nationaal Lichtcongres met dit jaar als thema 
‘Lichtoplossingen 2010’. Locatie: CineMec in Ede. 
www.nsvv.nl 

Publicaties IGOV
IGOV brengt een reeks publicaties met een eigen gezicht 
naar buiten. Deze publicaties zijn gratis te downloaden via 
de website. 
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