
Contracten en afspraken tussen marktpartij en overheid 
worden jaren achtereen blindelings verlengd of vernieuwd. 
De gemeente betaalt een vast bedrag per maand en heeft 
er verder geen omkijken naar. Het klinkt allemaal lekker 
zorgeloos, maar eigenlijk is die houding een luxe die een 
gemeente zich niet langer kan veroorloven, want het belang 
van een goed functionerend straatverlichtingssysteem gaat 
verder dan het borgen van de sociale en verkeersveiligheid. 
Sinds de Taskforce Verlichting OVL sinds 2008 hamert op 
een energie-efficiënter ovl-beleid, zijn duurzaamheid en 
energiebesparingen belangrijke thema’s geworden, maar 
dat vergt wel een serieuze invulling van de eigenaarsrol. 

Eigen systeem?
Teamleider Openbare Verlichting Frank Hamelink van de 
gemeente Den Haag is het daarmee eens en vindt het 
essentieel om over een eigen beheersysteem te beschik-
ken: “Je bindt je anders met handen en voeten aan een 
aannemer. Bovendien besteedt Den Haag om de vier jaar 
het onderhoud opnieuw aan. Dan zou je alles dus iedere 
keer moeten overzetten naar een nieuw systeem. Verder 

monitort ons beheersysteem de prestaties van de onder-
houdsaannemer. Ook daarom willen we het beheer in eigen 
hand hebben.” De gemeente Den Haag heeft in 1988 een 
eigen op maat gemaakt beheersysteem, getiteld Ovin, laten 
bouwen door softwareontwikkelaar Atos Origin, maar men 
denkt aan de aanschaf van een moderner systeem. Ovin 
werkt namelijk prima als het aankomt op onderhoudsopga-
ve, maar het systeem genereert geen kant-en-klare vervan-
gingsprogramma’s met bijbehorende begrotingen. Hamelink: 
“En bij een op maat gemaakt systeem kost elke aanpassing 
ons handen vol geld. Ook aan het opstellen van rapportages 
hangt een ferm prijskaartje, want daarvoor moeten we 
iedere keer weer aankloppen bij onze leverancier.” Den 
Haag overweegt daarom over te stappen op de GBI-
beheersoftware van Oranjewoud. “De ontwikkeling van 
deze database wordt betaald door een groot aantal gemeen-
ten die zijn verbonden aan een gebruikersgroep. 
Aanpassingen aan het systeem kosten per aangesloten 
gemeente minder, aangezien de lasten evenredig worden 
verdeeld”, legt hij uit.
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Een eigen, unieke database maakt kwetsbaar, vindt 
Hamelink: “Kennis van het systeem is aanwezig bij een 
beperkt aantal mensen. Bij een uniform, meer algemeen 
systeem kunnen we kennis uitwisselen met 40 andere 
gemeenten. We hoeven dan niet iedere keer zelf het kost-
bare wiel uit te vinden.” 

Zelf beheren of uitbesteden
Wat is wijsheid, zelf de openbare verlichting beheren of toch 
maar liever uitbesteden aan een marktpartij? “Ik ben een 
sterk voorstander van een eigen regie vanuit de gemeen-
ten”, vindt Eric Vos, general manager van elektrotechnisch 
ingenieursbureau Infra-lux. Het onderbrengen van zowel 
beheer als onderhoud bij één aannemer is de kat op het 

spek binden, vindt Vos: “Wij zitten wat dat betreft aan 
dezelfde kant van de tafel als onze klant. We faciliteren op 
het gebied van kennis en beheer, daar waar het bij de 
opdrachtgever ontbreekt. Wij hebben geen binding met het 
nutsbedrijf of de aannemer en daarmee ook geen belang bij 
omzet uit onderhoud.” Hun beheersysteem Infra-Data is een 
voor de Nederlandse markt geschikt systeem uit Duitsland. 
Van de klanten die het systeem hebben, gebruikt een groot 
deel enkel een raadpleegfunctie. “Wij houden dan het 
beheerbestand op orde. Klanten willen het beheer wel zelf-
standig uitvoeren, maar hebben er vaak de tijd niet voor”, 
vertelt Vos. “Maar onze afnemers hebben altijd overzicht 
van alle uitstaande opdrachten en storingen. De gemeente 
is dus altijd volledig geïnformeerd en kan sturend optre-
den.”

Gebruikersvereniging
Gemeenten die de regie over hun beheersysteem in eigen 
handen willen houden, maar ook invloed willen uitoefenen 
op productontwikkeling, kunnen zich wellicht aanmelden bij 
een gebruikersvereniging. Een dergelijke club is de 
Gebruikersvereniging Oranjewoud (GVOW), waarvan ruim 
100 gemeenten lid zijn. De GVOW ontstond in 2001 uit de 
gemeentelijke klantenkring van softwarehuis Oranjewoud, 
ontwikkelaar van het GBI-beheersysteem. Het doel was het 
oprichten van een onafhankelijke belangenclub voor op het 
beheer van de openbare ruimte toegespitste software. 
Volgens voorzitter Alois Michielsen van de productgroep 
Verlichting, tevens lichtspecialist bij de gemeente Dronten, 
is mede dankzij dit gebruikersplatform de beheersoftware 
enorm verbeterd. Het integreren van de vernieuwde ener-
giemodules met dimregimes en het capaciteitstarief zijn 
succesvol ontwikkeld. Het genereren van kadastergegevens 
is mogelijk, waarmee via de GBI-toonbank wordt voldaan 
aan de eisen van de Wet Informatie Ondergrondse 
Netwerken. Het werken met kengetallen behoort ook tot de 
mogelijkheden. “Een gebruikersgroep is nuttig, want het 
geeft de aangesloten gemeenten de mogelijkheid hun erva-
ringen met het beheersysteem en de ontwikkelingen op het 
gebied van lichtbeheer uit te wisselen. Bovendien kunnen 
de leden invloed uitoefenen op het aanscherpen van de 
beheermodule”, vertelt hij. 

GBI
Volgens Michielsen is lichtbeheer nog vaak het onderge-
schoven kindje bij veel gemeenten: “Besteed je het uit, dan 
loop je het risico dat het adequaat vullen van het systeem 
verslonst, de vakkennis binnen een gemeente verdwijnt en 
kunnen de beheerkosten uit de pan rijzen.” Goed beheer 
begint dus bij een goed functionerend systeem. Volgens 
Michielsen voldoet het door Dronten gehanteerde GBI-
systeem aan de belangrijkste criteria: “In de eerste plaats 
voorziet dit systeem in een handzame areaalregistratie en is 
het mogelijk managementinformatie, zoals rapportages, 
begrotingen, onderhouds- en vervangingsplannen te produ-
ceren. Vervangings- en planningsdata van lampen en mas-
ten en welke investering daarmee gemoeid gaat, rollen er zo 

uit.” Alle onderhoudssystemen wat betreft de openbare 
ruimte binnen de gemeente Dronten zijn GBI-gestuurd en 
dus volledig geïntegreerd met elkaar. Dat verschaft over-
zicht van alle acties in de openbare ruimte.

Eigen beheer goedkoper
Volgens lichtspecialist Jan van Dongen stond de gemeente 
Dordrecht bij het aanscherpen van de Energiewet in 1998 
voor de keus om het lichtbeheer terug te leasen van een 
energiebedrijf, of om zelf de touwtjes in handen te nemen. 
Eigen beheer bleek goedkoper en efficiënter te zijn: “Wij 
bepalen zelf wanneer er onderdelen worden vervangen en 
onderhoud nodig is. Het laten maken van mutaties, rappor-
ten en daarbij de manuren: het kost allemaal erg veel geld. 
Bovendien vermijd je het risico van belangenverstrengeling 
door onderhoud en beheer niet bij dezelfde partij onder te 
brengen.” Volgens Van Dongen ontwikkelt de nieuwe gene-
ratie beheersystemen zich steeds meer richting sturingssys-
teem: “Binnen de beheerwereld willen we op termijn werken 
met apps en het op afstand invoeren van data met behulp 
van mobiele telefoon en laptop door inspecteurs en aan-
nemers.” 

Vergemakkelijken
Ook de gemeente Arnhem gebruikt het pakket GBI van 
Oranjewoud. Omdat Arnhem ook het openbare verlichtings-
net beheert, wordt voor het bijhouden van onder meer de 
ligging van de kabels en de plaatsing van kasten en licht-
masten het Geonis-systeem van het Zwitserse Geocom 
gebruikt. Dit pakket is op bepaalde punten gekoppeld met 
GBI.  Voordeel van die verbinding is dat Arnhem overzichten 
en tekeningen vanuit de GBI-omgeving naar de kaart en 
vice versa kan genereren. “Een tekening zegt soms meer 
dan een lijst met gegevens”, aldus ovl-beheerder Ron van 
de Haar van de gemeente Arnhem. Onze aannemer kan 
tegenwoordig via internet onze ovl-installatie raadplegen. 
Bij bijvoorbeeld een kabelstoring wordt het de monteur snel 
duidelijk hoe de installatie van een kast eruitziet. Door een 
tijdelijke aanpassing in het net kan de verlichting via een 
andere route blijven branden.” Verder onderzoekt de 
gemeente Arnhem momenteel de mogelijkheid om samen 
met de andere beheerdisciplines te komen tot één integraal 
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Het is voor Provincie, Rijkswaterstaat 
en Waterschappen ook mogelijk om 
lid te worden van het IGOV.

Per 1 januari 2012 is er in het bouwbe-
sluit een wijziging in de NEN1010 
opgenomen. Artikel 714 van de NEN 
1010 is gewijzigd, waardoor de dis-
pensatie is vervallen voor wegverlich-
tingsinstallaties die deel uitmaken van 

het net van de netbeheerder. Ook deze 
verlichtingsinstallaties moeten nu aan 
de NEN1010 voldoen.
IGOV kent ook een lidmaatschap voor 
bestaande en nieuwe OVL-overleg-
groepen. Deze groepen kunnen als 
collectief lid worden tegen een aange-
paste bijdrage. Het overleg hoeft hier-
door niet te veranderen, maar valt wel 
onder de IGOV-paraplu, wat veel voor-

delen biedt. De groepen kunnen zowel 
formele als informele overleggroepen 
zijn.

IGOV gaat dit najaar ook actief nieuwe 
lokale overleggroepen organiseren. 
Gemeenten die hier interesse in heb-
ben, kunnen zich aanmelden.

IGOV geeft commentaar op de ter 
visie liggende herzieningen op de 
Elektriciteitswet 1998. Meer hierover in 
het volgende nummer.

systeem. “De lijntjes tussen de ver-
schillende vakspecialisten worden 
daardoor korter. Dat vergemakkelijkt 
het onderlinge overleg”, stelt Van de 
Haar. Volgens hem is de aanschaf van 
het GBI een bewuste keuze geweest: 
“Er werd gezocht naar een leverancier 
die niet van vandaag op morgen weer 
verdwenen was. Als grote gemeente 
met veel lichtpunten neem je op dat 
gebied liever geen risico’s.”

www.igov.nl 
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KENGETALLEN
Het werken met kengetallen stelt gemeenten in staat om de effecten van hun 
beleidsmaatregelen tegen het licht te houden en zo nodig bij te stellen. Alois 
Michielsen: “Daardoor is benchmarking met andere gemeenten ook mogelijk. 
Gemeenten kunnen zaken als vermogen, de hoeveelheid en verscheidenheid 
aan lampen en stroomkosten onderling vergelijken. Het is een uniform meet-
systeem voor het berekenen van het algemene energieverbruik op jaarbasis.”
 
Dordrecht hanteert ook kengetallen en heeft de eigen uitkomsten vergeleken 
met collega-gemeenten Enschede en Den Bosch. Dat heeft volgens gemeen-
telijk lichtspecialist Jan van Dongen nuttige inzichten opgeleverd: “Wij vergeli-
jken ons energieverbruik ten opzichte van voorgaande jaren en met andere 
gemeenten. Zo zagen we dat Den Bosch ver afweek van de andere twee 
gemeenten. We ontdekten dat het tarief in Den Bosch relatief laag is en dat 
deze gemeente  een hoge lichtstroomproductie heeft. Daar gebruiken ze veel 
SOX-verlichting.  Wij werken zelf vooral met PLL- en SON-verlichting. En 
dankzij deze vergelijking kunnen we onze eigen bedrijfsvoering verbeteren.

 IGOV Kort

Winner 
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