
Voor gemeenten die moeite hebben om de financiering van 
hun energiezuinige straatverlichting rond te krijgen, heeft 
AgentschapNL een gouden tip: neem contact op met een 
energieleverancier en vraag naar de mogelijkheden van 
voorfinanciering, aldus de tekst op de website. Innovatieve 
constructie of oude wijn in nieuwe zakken, het buiten de 
gemeente om financieren van openbare verlichting is in 
ieder geval niet nieuw. Tot voor kort hadden veel gemeen-
ten een dienstverleningsovereenkomst met hun energiebe-
drijf. Ze brachten er de zorg voor aanleg, beheer en onder-
houd van de openbare verlichting onder. Vaak werd ook het 
eigendom van de openbare verlichting vastgelegd of 
geclaimd. Gemeenten betaalden maandelijks een bepaald 
bedrag en hadden er verder geen omkijken meer naar. Deze 
situatie was pakweg tien jaar geleden nog vrij gangbaar. 
Vandaag de dag bestaan deze en soortgelijke langlopende 
overeenkomsten nog steeds. In de meeste gevallen vormen 
de afspraken van weleer nog steeds de basis, ook al zijn de 
overeenkomsten tussentijds vernieuwd. Een dergelijke con-
structie wordt ook wel leasen genoemd.

Europese aanbestedingsregels
De vraag is hoe gemeenten tegenwoordig hun verlichting 
aan de praat houden. De gemeente IJsselstein least alles: 
armaturen, masten, kabels, beheer. Hans van Breukelen, 
ovl-beheerder: “Ze komen één keer per jaar langs voor 
groot onderhoud. Tussentijds hebben we contact over sto-
ringen. Die zijn binnen drie à vier werkdagen verholpen als 
het geen kabelbreuk is. Leasen is makkelijk: één telefoon-
tje, en het wordt voor je geregeld.” Van Breukelen is best 
tevreden: “De service is prima, ze denken mee, en ze steken 
hun nek uit, bijvoorbeeld om proeven met ledverlichting te 
doen.” 
Dat klinkt allemaal heel mooi, maar het roept een flink 
aantal vragen op, zoals of dit echt wel zo plezierig is voor 
een gemeente, en of zij het zelf niet voordeliger kan regelen 
bij de eigen Bank Nederlandse Gemeenten. Zijn dit soort 
overeenkomsten niet meer dan financieringsconstructies? 
Hoe past leasen in de aansprakelijkheid die de gemeente als 
wegbeheerder heeft? Houdt de gemeente eigenlijk nog wel 
zeggenschap over de openbare ruimte? 
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• door Petra Heuvelmans

Goede straatverlichting draagt bij aan sociale en verkeersvei-

ligheid. Daarmee is het een belangrijke kerntaak van een 

gemeente. Maar om die te vervullen, moet de gemeente wel 

haar verantwoordelijkheid nemen en de regie in handen hou-

den. Een aantal gemeenten over hoe zij dat aanpakken.  
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Een gemiddelde gemeente kan over het algemeen niet ver-
der dan tien jaar vooruit kijken. Wat zijn de consequenties 
als een overeenkomst moet worden opengebroken vanwege 
bijvoorbeeld bezuinigingstaakstellingen of herinrichtings- 
en nieuwbouwplannen? Hoe lang lopen deze overeenkom-
sten en hoeveel geld is ermee gemoeid? De aanbieders zijn 
commerciële bedrijven, dus zal een gemeente moeten toet-
sen of ze niet te veel betaalt. Verder zal ze op de hoogte 
moeten zijn van de wettelijke Europese aanbestedingsre-
gels van deze overeenkomsten, en van de maximale wet-
telijk toegestane looptijd van dit soort overeenkomsten. 
Dan zijn er nog de juridische kanttekeningen als het gaat 
over eigendommen in gemeentegrond, en de vraag wat er 
gebeurt als de gemeente weer eigenaar van de lichtmasten 
wil zijn. De gemeente zal ook moeten overwegen of zij alle 
kennis van openbare verlichting uit handen wil geven. Nog 
een vraag is of deze overeenkomsten niet moeten worden 
opgedeeld in het aanschaffen en plaatsen, het beheren en 
onderhouden en het inkopen van elektriciteit. 
Van Breukelen heeft ook wel twijfels: “Wat niet helemaal 
goed voelt, is de totale afhankelijkheid van één partij. Geen 
idee of we te veel betalen of te weinig. Ik heb geen verge-
lijkingsmateriaal. Gevoelsmatig zeg ik dat het goedkoper 
moet kunnen, en iedere keer weer schrik ik van de bedra-
gen die we moeten neertellen om een lichtmast een meter 
verplaatst te krijgen.” 

Ontzorging
Gerard den Hartog, manager bij CityTec, snapt de kritiek 
wel: “Als wij die taken voor een gemeente uitvoeren, kost 
het misschien wat meer, maar een gemeente verdient het 

dubbel en dwars terug, doordat ze zich volledig kan richten 
op haar kerntaken. Want ovl vraagt veel aandacht, ook 
managementaandacht. Kiest een gemeente voor ons ontzor-
gingsconcept, dan kiest ze voor zekerheid. Stel dat je als 
gemeente het ene jaar 100 versleten masten hebt, maar het 
jaar daarna 1000. Dan zit je met of een fikse investerings-
piek, of met belabberde verlichting als je het geld niet hebt. 
Met het ontzorgingconcept is dat verleden tijd. Je betaalt 
een vast bedrag en weet wat je krijgt. Dat voorkomt verras-
singen in de begroting. Bovendien kom je in dit concept 
met 0,1 fte aan ovl-beheer toe. Dus bespaar je ook nog eens 
op personele kosten, waaronder salarissen en scholing. En 
op opslagruimte. 

Het ontzorgingsconcept is ook interessant omdat gemeen-
ten dan kunnen profiteren van de verschillende subsidies 
waarvoor marktpartijen wel in aanmerking komen, maar 
overheden niet. Tot voor kort was dat bijvoorbeeld het 
geval met de investeringsaftrek op energiebesparing. Een 
ander voordeel van de ontzorging is dat een gemeente kan 
profiteren van de energie die wij tegen gunstige voorwaar-
den kunnen inkopen. Kijk, die 1000 bijzondere lichtmasten 
voor je nieuwe woonwijk kun je bij een Chinese masten-
boer waarschijnlijk goedkoper krijgen. Maar wat nou als er 
een paar omver gereden worden. Dan is China niet naast de 
deur hoor.” 
 

Second opinion
De gemeente Utrechtse Heuvelrug least ook alles. Ovl-
beheerder Niklas Harts deelt de analyse van Van Breukelen 
voor wat betreft het gemak. “Net als IJsselstein hebben we 
bewust gekozen voor totale ontzorging, omdat we de capa-
citeit en de specialistische kennis niet hebben. Nadeel is dat 
je er maar op moet vertrouwen dat ze hun werk goed doen. 
Soms checken we de adviezen van het verlichtingsbedrijf 
en schakelen we derden in voor een second opinion. Hun 
adviezen blijken dan te kloppen, zij het dat ze af en toe aan 
de behoudende kant zijn. Zoals die keer toen we ze vroegen 
om mee te denken over ledverlichting. Een wens van de 
politiek, want de gemeente heeft duurzaamheid hoog in het 
vaandel staan. In eerste instantie waren ze heel terughou-
dend. Uiteindelijk zijn ze meegegaan in onze wensen, zij 
het schoorvoetend. Ook zijn we niet altijd tevreden over de 
manier waarop ze ons faciliteren bij het informeren van 
inwoners die nieuwe straatverlichting krijgen. Laatst kre-
gen we een verlichtingsplan zonder plaatjes en sfeerbeel-
den. Terwijl die een presentatie juist makkelijker te begrij-
pen maken voor niet-ingewijden.” 

Onveiligheid
In Woerden, waar Roy Lehmann ovl-beheerder is, wordt 
ook alles geleast. En net als Van Breukelen is hij redelijk 
tevreden: “Ze doen alles voor ons en over het algemeen 
doen ze dat best goed. Soms zijn ze wat traag bij het ver-
helpen van storingen, en de afhandelingstermijn van vijf 
dagen halen ze niet altijd. Dat is vervelend, want we willen 
bewoners niet in het donker laten zitten, met alle ongemak 
en bijbehorende gevoelens van onveiligheid.” Woerden 

denkt erover om een nieuw contract op te stellen. Ze zou-
den best naar een tussenoplossing willen, vertelt Lehmann: 
“De voorkeur heeft een vorm waarbij wij de spullen in 
eigendom hebben en het verlichtingsbedrijf het onderhoud 
doet bijvoorbeeld. Maar aan terugkopen zitten wel conse-
quenties.”

Ook Van Breukelen wil het in de toekomst anders gaan 
aanpakken. Hij heeft het gemeentelijke inkoopbureau al 
aan het werk gezet om te kijken wat er mogelijk is: “De 
boel overnemen is misschien een optie, maar betekent wel 
een flinke investering. Bovendien willen gemeenten zo 
veel mogelijk privatiseren. Dat is de trend.” Hij zou best 
ervaring willen opdoen met een andere partij en die bij-
voorbeeld inhuren voor plekken waar nu nog geen verlich-
ting staat, maar dat is vanuit administratief oogpunt weer 
zo’n gedoe. 

Harts: “Gemeente Utrechtse Heuvelrug beraadt zich. Wij 
zijn niet tevreden over de service. Als je eenmaal een lang-
lopende overeenkomst hebt, weet zo’n partij dat zij de 
enige zijn waarmee je zaken doet. En dat maakt dat ze zich 
er soms makkelijk vanaf maken. Terugkopen wordt moei-
lijk, dat is te duur. Wel wil de gemeente het contract her-
zien, omdat we nu te weinig zicht hebben op wat er buiten 
gebeurt.”

‘Geen idee of we te veel betalen of te weinig’
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Zelf doen
De gemeente Schiedam heeft in 2009 
het beheer, onderhoud en eigendom 
van de openbare verlichting overge-
nomen van de ONS-groep, het ener-
giebedrijf van Schiedam. Wilco Knip, 
procesmanager ovl: “Als gemeente 
ben je verantwoordelijk voor de pro-
ducten in de openbare ruimte. Dan wil 
je daar ook de regie over voeren. In de 
oude constructie was dat niet moge-
lijk. Toen moest je er maar vanuit 
gaan dat alles goed ging en klopte. Nu 
doen we alles zelf. Beleid maken, het 
beheer, regie voeren, de voorberei-
ding van de projecten, bestekken 
schrijven, beleidsnotities schrijven, 
selectie van leveranciers, alles. Op de 
handjes buiten na. Die huren we in.”
In Schiedam zijn ze blij dat ze de stap 
gezet hebben. Knip: “Openbare ver-
lichting is gebaat bij continuïteit, ken-

nis en kwaliteit. En die zijn het best 
geborgd met een goed team in eigen 
huis. En wat de overname betreft: dat 
heeft geld gekost ja. Maar volledig 
uitbesteden is uiteindelijk veel duur-
der, sowieso omdat je toch zelf toe-
zicht moet houden op de werkzaam-
heden. Natuurlijk is het de bedoeling 
dat het verlichtingsbedrijf dat voor 
zijn rekening neemt, maar de ervaring 
leert dat er verschil is tussen theorie 
en praktijk.” 

Trends
Een groeiend aantal gemeenten heeft 
het afgelopen decennium met succes 
hun eigendom terug geclaimd, vaak 
na betaling of onderhandeling of een 
combinatie van beide. Gemeenten lij-
ken steeds vaker het heft in handen te 
willen nemen: om aan de aanbeste-
dingsregels navolging te geven, maar 

ook om zelf de regie te kunnen voe-
ren. De ontwikkelingen in de open-
bare verlichting gaan razendsnel, ook 
die met betrekking tot regelgeving. 
Gemeenten die geen aanstalten maken 
zich hierin te verdiepen, lopen risi-
co’s. Daarnaast werken gemeenten 
met geld van de belastingbetaler, die 
er recht op heeft om te weten wat 
ermee gebeurt. Gemeenten moeten 
dat kunnen verantwoorden.
Dit wil niet zeggen dat gemeenten die 
langlopende leaseovereenkomsten 
hebben of willen aangaan iets ver-
keerd doen of de wet overtreden. 
Maar wat op het eerste gezicht een-
voudig en logisch lijkt, blijkt in de 
praktijk complexe materie en geeft 
stof tot nadenken.

www.igov.nl 

 IGOV Kort

Criteriadocument van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu duurzaam 
inkopen openbare verlichting is geac-
tualiseerd.

Evenementenagenda
NSVV
28 april seminar: Led’s share & inno-
vate: NL Led dag TNO Eindhoven. Zie 
www.nsvv.nl voor meer informatie
10 november: NSVV nationaal licht-
congres in Eindhoven. Thema: Spelen 
met Licht
 
AgentschapNL/IGOV workshops/
Kenniscafés Dimmen van ovl
Donderdagmiddag 28 april, Zwolle 
Donderdagmiddag 12 mei, Eindhoven 
Dinsdagmiddag 17 mei, Den Haag 
Donderdagmiddag 26 mei, Utrecht

AgentschapNL/IGOV workshops/
Kenniscafés led in ovl
Led in ovl: woensdagmiddag 18 mei in 
Haarlem
Als onderdeel van een netwerkbij-
eenkomst voor met name Noord-
Hollandse gemeenten. Ovl-beheerders 
van gemeenten in de regio worden 
hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
 
Duurzaam inkopen ovl: donderdag 23 
juni, 10:00 - 12:30 uur, Heerenveen

Deze workshop is toegankelijk voor 
medewerkers van gemeenten en 
provincies uit Friesland, Drenthe en 
Groningen. Onderwerpen: 100.000 
lichtmastenplan noordelijke provincies, 
Light Challenge en Duurzaam Inkopen 
van ovl. 
 

De volgende keer in deze rubriek: Ont-
werpen van Openbare Verlichting. 
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