
Gemeenten zijn sinds 2004 verplicht om een paragraaf 
‘onderhoud kapitaalgoederen’ op te nemen in de beleidsbe-
groting en het jaarverslag.  In de praktijk wordt aanbevolen 
om die paragraaf simpel te houden door de stand van zaken 
op hoofdlijn te beschrijven en verder te verwijzen naar de 
meer uitgebreide Nota Kapitaalgoederen. Frank de Miranda, 
eigenaar van De Miranda Consultancy: “Binnen een grote 
gemeente bedraagt de waarde van alle kapitaalgoederen al 
snel een paar miljard euro. Dat maakt dat je als ambtenaar 
de plicht hebt om er zorgvuldig en slim mee om te gaan, en 
dat inzichtelijk te maken voor de gemeenteraad.”

Dualisering
De Nota Kapitaalgoederen is een erfenis van de Wet 
Dualisering die sinds 2002 van kracht is. De Miranda: 
“Sinds er een strikte scheiding is in rolverdeling tussen 
raad en college heeft de programmabegroting (of: beleids-
begroting) zijn intrede gedaan naast de productbegroting. 
De programmabegroting is de financiële vertaling van 
actuele beleidskeuzes en is er om de raad te helpen bij het 
vervullen van haar controlerende rol. Het BBV (Besluit 

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) uit 
2004 moet ook in dit licht worden bezien. Het besluit ver-
plicht gemeenten om in hun begroting en jaarverslag een 
aparte paragraaf te wijden aan het onderhoud van kapitaal-
goederen en de financiële consequenties ervan.” De Nota 
Kapitaalgoederen is de integrale onderbouwing daarvan; 
op zijn beurt baseert de nota zich weer op eventuele sepa-
rate beleidsdocumenten, zoals het beleidsplan Openbare 
Verlichting.

Citymarketing
Kapitaalgoederen zijn tastbare zaken waarin -in dit geval- 
een gemeente investeert voor de duur van een meerjarige 
periode, omdat ze anders achteruitgaan. Voorbeelden van 
kapitaalgoederen zijn: openbare verlichting, riolering, 
bruggen, wegen, groen. Investeren in regulier onderhoud is 
goedkoper dan reparatie; dat kost al vrij snel een veelvoud. 
De laatste decennia zijn de investeringen in kapitaalgoede-
ren toegenomen. “Gemeenten zien de openbare ruimte 
steeds meer als een visitekaartje, een belangrijke voor-
waarde voor succesvolle citymarketing. Maar aan mooi 
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aangelegd groen en sfeervol verlichte klinkerstraatjes in de 
historische binnenstad hangt een prijskaartje. Dat is niet 
erg, zolang het de bedoeling is en het volgens plan gebeurt. 
Om dat zeker te weten, moet je monitoren. Daarvoor heb je 
een goed beheersysteem nodig, een systeem dat inzichtelijk 
maakt of het beleid wordt uitgevoerd binnen de kaders die 
de raad heeft vastgesteld. Het is aan de ambtenaren om de 
raad hierover -gevraagd of ongevraagd- goed te informe-
ren. Bijvoorbeeld door eens per vier jaar een Nota 
Kapitaalgoederen aan te bieden en door de raad te laten 
vaststellen”, geeft De Miranda aan.

Nota en de diverse beleidsterreinen
Beleidsontwikkeling op het gebied van de openbare ruimte 
en de Nota Kapitaalgoederen liggen in elkaars verlengde. 
“De Nota Kapitaalgoederen is de verbindende schakel tus-
sen de verschillende disciplines,” legt De Miranda uit. “De 
meeste gemeenten hebben een programma Openbare 
Ruimte dat gecoördineerd wordt door een programma-
manager. Deze is nauw betrokken bij de totstandkoming 
van de Nota Kapitaalgoederen en ziet erop toe dat het 
beschikbare budget op een evenwichtige manier over de 
verschillende terreinen wordt verdeeld. Dat er niet oneven-

redig veel geld gaat naar bijvoorbeeld groen, riolering en 
wegen, terwijl er voor openbare verlichting weinig over-
blijft. De nota bevordert de samenhang in het beleid, zodat 
de openbare ruimte een bepaalde uitstraling heeft, veilig is 
en een zekere mate van ruimtelijke kwaliteit bezit, waarin 
de verschillende onderdelen op elkaar zijn afgestemd. 
Voorheen kwam het voor dat een gemeenteraad de ene 
maand oordeelde over een beleidsplan voor wegen, en een 
maand later over het ovl-beleid. Beleidsvorming ten aan-
zien van de openbare ruimte hing als los zand aan elkaar. 
Dat verandert mede door de komst van de Nota 
Kapitaalgoederen. Nu is die verbinding tussen de verschil-
lende beleidsterreinen er wel.”

Ovl-sector als rolmodel
Voor het meewerken aan de nota Kapitaalgoederen kan de 
ovl-sector als rolmodel fungeren. Niet vreemd, vindt De 
Miranda: “In verhouding tot wegen, groen en riolering is 
ovl een relatief jonge sector met nieuwe, frisse ideeën. De 
sector is nog niet vastgeroest in gewoontes en tradities, dat 
scheelt enorm. Daarnaast is ovl een zeer kapitaalintensieve 
sector, waardoor het de genoemde voorbeeldrol prima kan 
vervullen. Verder heeft de ovl-sector ruime ervaring met 
kengetallen, een werkwijze die het kostenbewustzijn aan-
wakkert. Je ziet: in onze manier van werken zijn wij er al 
aan gewend om te meten en te weten of we het geld goed 
besteden.”
 
Kostenbeheer op stoom
Kosten die acceptabel zijn voor technici zijn dat niet altijd 
voor raadsleden. “Het geeft wel eens tandengeknars bij 
raadsleden. Kosten moeten in verhouding staan tot het 
resultaat, want het gaat hier wel om geld van de belasting-
betaler. Daarop is een werkgroep in het leven geroepen die 

met kostennormering aan de slag is gegaan”, vertelt De 
Miranda. Hun aanbevelingen: richt je omgeving kostenbe-
wust in, beheer die vervolgens kostenbewust en ga aan de 
slag met de Nota Kapitaalgoederen, zodat je de ontwikke-
lingen goed kan volgen en de middelen kan afstemmen op 
het gebruik. “Deze kijk op kostenbeheer is nu goed op 
stoom gekomen. Want let wel: we doen eigenlijk pas erva-
ring op met de Nota Kapitaalgoederen sinds 2006. De eer-
ste jaren hadden de nota en de paragraaf onderhoud kapi-
taalgoederen nauwelijks zeggingskracht”, vertelt hij.

Creativiteit en slimme keuzes
Goed beheer vraagt om creativiteit en slimme keuzes. “Het 
is van wezenlijk belang dat je het informatiebeheer op orde 
hebt, dat je beschikt over geo-informatie bijvoorbeeld. 
Maar ook dat je informatiestromen binnen de gemeentelij-
ke organisatie op orde hebt, zodat je optimaal kunt profite-
ren van de kennis die je in huis hebt. Informatie wil nog 
wel eens versnipperd raken door interne verkokering en 
voortdurende organisatieontwikkeling. Dat is lastig, want 
de openbare ruimte wint juist bij samenhang. Daarom is 
samenhang een serieus aandachtspunt voor een manage-
mentteam. Ook is het belangrijk te zorgen dat de contracten 

die je sluit zo in elkaar zitten dat ze de efficiency van je 
organisatie ondersteunen, denk aan andersoortige contac-
ten, een Design & Construct aanpak bijvoorbeeld. Maar dat 
vraagt wel om creativiteit. Datzelfde geldt voor de afwe-
ging of je kosten voor onderhoud van kapitaalgoederen 
dekt uit de lopende middelen of activeert op de balans. 
Volgens het BBV mag dit laatste als de gemeente daar een 
goed meerjarig plan voor maakt. Bijvoorbeeld om achter-
stallig onderhoud weg te werken, zodat je later niet met een 
veelvoud van de kosten zit. Het gaat in totaliteit om grote 
bedragen, een substantieel deel van de jaarbegroting van 
een gemeente. Dat maakt dat je naar de raad toe de plicht 
hebt om er slim mee om te gaan”, stelt De Miranda.
 
Tips
Gemeenten zijn inmiddels bekend met het opstellen van 
een Nota Kapitaalgoederen. Reden genoeg om te kijken 
hoe ze het er de afgelopen jaren vanaf hebben gebracht. 
Wat er goed gaat, wat beter kan, en hoe verschillend ze 
ermee omgaan. Gemeenten die belangstelling hebben in 
een gratis analyse van hun nota, inclusief tips en trics, kun-
nen deze tot 1 mei mailen naar info@igov.nl. 
Bij voldoende belangstelling verschijnt er in deze rubriek 
een terugkoppeling op hoofdlijnen. 

www.igov.nl

IGOV Kort, zie pagina 31
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Feiten innovatieve projecten Utrecht
Waterlinieweg
Oude situatie - 120 SOX-armaturen van 1x 90 W aan 2,5 km kabel
Nieuwe situatie - 62 SON-T-armaturen van 1x 250 W op masten
Investering - € 170.000
Besparing - 15.572 kWh per jaar in vergelijking met de oude situatie

Papendorpsepad
Oude situatie - geen verlichting
Nieuwe situatie - 69 led-armaturen met bewegingssensoren en twee wind-
turbines.
Investering - € 365.000
Besparing - 13.149 kWh per jaar in vergelijking met conventionele verlichting

 IGOV Kort

Het IGOV gaat binnenkort ook kennis 
verzamelen, verspreiden en beheren 
over de onderwerpen die met energie 
en duurzaamheid te maken hebben in 
relatie tot openbare verlichting. Tot 
dusverre deed Agentschap NL dat, 
maar die gaat haar rol op dit gebied 
afbouwen. In de loop van dit jaar zal 
de inhoud van de websites agent-
schapnl.nl/openbareverlichting en 
kennisbankopenbareverlichting.nl 
worden opgenomen in www.igov.nl.
De NMa heeft het bezwaar van de 
VNG/VEMW en PAWEX over het eigen-
dom en beheer van de netwerkaan-
sluitingen gedeeltelijk gegrond ver-
klaard. Volgens de wet zou de instal-
latie ook eigendom worden van de 
netwerkbeheerder. Dat is nu rechtge-
zet, plus dat het aansluiten zelf voor-
taan openbaar aanbesteed mag wor-
den en de aanbesteder zelf mag bepa-
len wie het onderhoud gaat doen. 
Voorheen was dit voorbehouden aan 
(dure) netwerkbeheerders.
De volgende keer in deze rubriek: OVL, 
leasen of zelf doen? 
Verder de komende maanden aan-
dacht voor: gemeentelijke organisatie 

en besluitvorming, beheersystemen, 
en de NSVV-aanbeveling Ontwerpen 
OVL. Deze aanbeveling is een leidraad 
voor het maken van een OVL-ontwerp 
dat voldoet aan alle inrichtingseisen 
van ontwerpers, is afgestemd met 
andere onderdelen in het ontwerp 
–denk aan: bomen- en ook nog eens 
voldoet aan de eisen van beheerder.
 
Het IGOV is vertegenwoordigd in een 
aantal organisaties, werkgroepen en 
platforms waarmee het nauw samen-
werkt. Hier een overzicht:
 
• De Initiatiefgroep Openbare 

Verlichting (IOV): dit is een platform 
voor ovl-beheerders van provincies 
en Rijkswaterstaat met als focus 
provinciale en rijkswegen.

• Agentschap NL: op het gebied van 
duurzaam inkopen, energiebespa-
ring en CO2-reductie.

• Taskforce OVL: deze projectgroep 
adviseert de markt over energiebe-
sparing en bemiddelt bij knelpunten 
met onder meer netbeheerders. 

Denk aan: het schakelen van ovl, 
het gebruik van de netten van de 
netbeheerder en de wijze van afre-
kenen van onbemeterde aansluitin-
gen.

• NSVV, Nederlandse Stichting Voor 
Verlichtingskunde: op het gebied 
van publicaties en aanbevelingen 
voor openbare verlichting.

• CROW, kennisplatform voor infra-
structuur, verkeer, vervoer, en open-
bare ruimte: op het gebied van 
aanpassingen van de CROW 
Standaard RAW-bestekken en 
CROW-publicaties.

• VNG, Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Het IGOV vertegen-
woordigt de VNG bij het leveren van 
inhoudelijke inbreng. Bijvoorbeeld 
om te komen tot goede regelgeving 
- denk aan kwesties die voorliggen 
aan de NMa en DTe - en voorstellen 
tot wetswijziging, zoals de aanpas-
sing van het bouwbesluit of de 
Elektriciteitscodes.

De zeer succesvolle STELA serie is uitgebreid met 

de STELA ROUND. Een ronde paaltop variant, vooral 

geschikt voor toepassingen waar een meer decoratieve 

STELA ROUND is beschikbaar in twee lichttechnische 

uitvoeringen: een straatversie met een rechthoekige 

lichtverdeling en een pleinversie met een ronde 

Net als de STELA SQUARE, WIDE en LONG, is de STELA 

ROUND uitgerust met INDAL’s REVOLED™ techniek. Deze 

led-technologie bestaat uit de zeer effectieve DIRECTA™ 

lenstechniek en het uitermate efficiënte COO-LED™ 

koelingprincipe met een gegarandeerde levensduur van 

 zonder tussentijdse lampvervanging. 

Deze innovatieve led-techniek realiseert besparingen 

-uitstoot tot 60% in vergelijking tot 

www.indal .nl
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