
IGOV-voorzitter Arthur Klink was bij aanvang te spreken 
over de hoge opkomst onder de doelgroep. “Er hebben zich 
bijna 120 belangstellenden gemeld. Dat is aanzienlijk veel in 
vergelijking met soortgelijke themabijeenkomsten. Daar zijn 
we vanzelfsprekend erg blij mee.” De dag bestond uit twee 
delen, waarbij de ochtend werd gewijd aan de presentaties 
van acht bedrijven en instellingen. Naast het IGOV en de 
agentschappen hielden vertegenwoordigers van Eleq, 
Elspec, Schreder, Maiken, Luminext en Logica een verhaal 
over dynamische openbare verlichting. Bij de eerstgenoem-
de twee partijen lag de nadruk op ontwikkelingen en achter-
gronden, bij de marktpartijen kwam het vooral neer op een 
presentatie van de eigen systemen. 

Een uitgebreide reeks functionaliteiten van de gepresen-
teerde DOV-systemen kwam bij de diverse sprekers her-
haaldelijk naar voren: sensoren die de hoeveelheid daglicht, 
verkeersdrukte, calamiteiten en de weersomstandigheden 
meten en op basis van deze gegevens het dimpatroon 
bepalen. Vaak gaat dit gepaard met een vorm van tele-

management, waarbij wijzigingen op afstand met behulp 
van bijvoorbeeld een mobiele telefoon worden ingevoerd. 

Verbeterpunt
Tijdens de pauze waren er in de wandelgangen positieve 
geluiden te horen over het verloop van deze dag.  Aan de 
andere kant vonden enkelen dat acht sprekers iets te veel 
van het goede was, vooral vanwege de overlap aan informa-
tie. Een ander verbeterpunt dat sommigen wensten, was het 
bieden van meer context. Dus naast de bedrijfspresentaties 
graag meer nadruk op de mogelijkheden en algemene ont-
wikkelingen op het gebied van dynamisch dimmen. Maar 
het programma werd door de bank genomen als nuttig 
beschouwd, waarbij soms verrassende en intrigerende 
oplossingen de revue passeerden. Anderen vonden het 
kenniscafé vooral een goede gelegenheid om te netwerken 
of een stevige onderlinge discussie aan te gaan.

Best nerveus
Elke deelnemer werd aan het begin van de bijeenkomst 
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gevraagd enkele prangende vragen, problemen met of stel-
lingen over dynamisch dimmen op een blocnote te noteren, 
en na afloop van de lunch was er ruimte voor discussie. De 
gemeenten Amersfoort, Groningen en Arnhem mochten de 
spits afbijten. Coördinator Openbare Verlichting Martin 
Springer van de gemeente Arnhem stoorde zich aan het 
hoge prijskaartje dat aan de nieuwste dimtechnologie 
hangt. Technisch gezien is alles mogelijk, maar van het 
prijskaartje werd Springer naar eigen zeggen ‘best nerveus’. 
Gemeenten worden bovendien geplaagd door bezuinigin-
gen en het daarmee gepaard gaande banenverlies, maar 
zien zich genoodzaakt om met minder capaciteit dezelfde 
kwaliteit te leveren. Volgens Springer een bijna onmogelijke 
opgave, omdat de nieuwste systemen steeds complexer en 
daardoor tijdrovender van aard worden. 

Regierol voor gemeenten
Geurt Dijkstra van de gemeente Almere raadde aan om 
meer gebiedsgerichte keuzen te maken en te onderzoeken 
welke locaties minder zware investeringen vergen. Ook het 
verschil tussen zelfregulerende en schakelsystemen is de 
moeite van een onderzoek waard, vulde Rob Crop van de 
gemeente Doetinchem aan. De kosten vallen mee, mits ze 

op grote schaal worden ingezet. Springer was niet overtuigd 
en bleef hameren op de eerdergenoemde struikelblokken 
financiën en personeel. Bovendien zijn de nieuwe systemen 
niet alleen ingewikkelder van aard, in veel producten zijn 
diverse onderhoudstaken voor de openbare ruimte met 
elkaar vervlochten. Door afnemende capaciteit kan de 
gemeente zich niet de tijd en het geld veroorloven een der-
gelijk uitgebreid systeem onder de knie te krijgen. Volgens 
Springer betekent dat dat gemeenten op termijn meer een 
regierol moeten voeren, waarbij de uitvoering wordt overge-
laten aan marktpartijen. 

Energieprestatiecontract
In dat geval is het aangaan van een energieprestatiecontract 
een bruikbare financieringsconstructie, aldus Henk Walraven 
van Luminext. Een marktpartij neemt de uitvoering van de 
energiehuishouding op zijn schouders en wordt beloond 
naar het percentage gerealiseerde besparing. De koek tus-
sen aanbieder en overheid wordt eerlijk verdeeld, als er 
meer wordt gepresteerd dan de afgesproken norm. In dat 
laatste geval kan de winst weer worden gestoken in vervolg-
maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie.

Burger is sleutel
Harry van der Wal, technisch beleidsmedewerker openbare 
verlichting van de gemeente Groningen, onderstreept voor-
al het belang van meer standaardisatie in het aanbod van 
DOV-systemen: “Alles kan en niets moet, maar ik heb geen 
zin om een oneindig aantal opties uit te pluizen.” Sleutel tot 
die standaardisering is volgens Van der Wal de burger, want 
op basis van de stem van het volk kan mede het beleid 
worden bepaald. Ook wordt er gewezen op de functie van 
een gebied als leidraad. Verkeers- en woongebieden, sport-

velden en industrieterreinen vergen elk een eigen, aparte 
lichtoplossing en daarop zouden de fabrikanten hun pro-
ducten beter kunnen afstemmen. 

Niet voor de Bühne
Rijkswaterstaat sluit zich aan bij het idee van standaardisa-
tie. Daarbij is het belangrijk om de nieuwste ontwikkelingen 
in de markt nauwlettend in de gaten te houden, zoals die 
van energiezuinige en duurzame ledverlichtingsystemen. 
Een standaard systeem werkt uniformering in de hand. Elke 
gemeente kan vervolgens individuele keuzes maken bij het 
uitbreiden naar een complexer systeem. Gemeenten zijn 
verder gebaat bij standaardisatie van gegevens, zodat  het 
voor het gemeentebestuur inzichtelijk wordt dat de open-
bare ruimte aan bepaalde eisen voldoet. Anders krijg je dit 
verhaal niet over het voetlicht, aldus Rijkswaterstaat. Met 
dat laatste argument werd de discussie afgerond.

Paaltje kopen
Openbare verlichting wordt een steeds complexere aange-
legenheid. Niet dat het ooit neerkwam op eenvoudigweg 
‘een paaltje kopen’, maar tegenwoordig komt er meer elek-
tronica, kennis en capaciteit bij kijken. Gemeenten en aan-

bieders moeten daarom met elkaar in gesprek blijven; 
gemeenten om hun wensen en eisen duidelijk kenbaar te 
maken, en marktpartijen om nog scherper inzicht te krijgen 
in de vraag. Want de mogelijkheid voor gemeenten om 
eigenhandig hun lichtsystemen te onderhouden, is definitief 
voorbij. Of zoals een spreker het bondig samenvatte: 
“Vroeger hadden we auto waaraan we nog wat konden 
repareren. Maar vandaag de dag staat de fabrikant dat niet 
zomaar meer toe.”
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‘Zelf iets kunnen repareren aan de auto, dat staat de fabrikant 
vandaag de dag niet meer toe’
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