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De terugtrekkende rol van de overheid, de economische 
malaise en de noodzaak om de openbare ruimte te ver-
duurzamen zijn ontwikkelingen die grote invloed hebben 
op het beheer van de openbare ruimte en openbare ver-
lichting in het bijzonder. Steeds vaker worden burgers en 
lokale gemeenschappen betrokken bij de planvorming 
rondom het publieke domein. Deze trend is er ook debet 
aan dat de verhoudingen tussen burgers, bedrijfsleven en 
overheid aan verandering onderhevig zijn. Maar hoe antici-
peer je als plaatselijke overheid op deze veranderingen? 
In een serie van drie bijeenkomsten in Heerenveen, Houten 
en Hoevelaken worden dit soort vragen besproken. Door 
gezamenlijk een blik in de toekomst te werpen en mogelij-
ke scenario’s vast te stellen, kan er een strategie worden 
uitgestippeld om tot een duurzame en relevante aanpak te 
komen van het beheer van openbare verlichting. Het pro-
ces wordt vormgeven met behulp van interviews, onder-
zoek, interactieve bijeenkomsten, werkoverleg en experts 
uit verschillende disciplines. Al die middelen moeten leiden 
tot een compact en overzichtelijk document dat een blik 
werpt in de toekomst, maar ook concreet ingaat op de 
keuzes van nu.

Grondig
Volgens Iris Dijkstra, lichtontwerper van Atelier LEK en 
trekker van het projectteam achter de bijeenkomsten, is 

het in ieders belang dat er grondig naar het beheer van de 
toekomst wordt gekeken. Volgens Dijkstra komt het vooral 
neer op het maken van keuzes op het gebied van kennis, 
capaciteit en kwaliteitsbeheer. “Iedereen houdt zich bezig 
met vernieuwing, maar je moet ervoor waken dat je niet 
innoveert om het innoveren zelf. Het is belangrijk om te 
weten op welke vraagstukken je je concentreert. Pas dan 
heeft het zin om te kijken naar relevante oplossingen die 
daarbij passen.” Tijdens de drie bijeenkomsten wordt er 
iedere keer stilgestaan bij een bepaald beheerdersaspect. 
Er komen een aantal praktijkvoorbeelden aan bod en een 
expert geeft zijn visie op het onderwerp. Vervolgens is er 
ruimte voor een discussie. Uit verdere verdiepingsgesprek-
ken met verschillende gemeenten en met de werkgroep 
moet volgens Dijkstra duidelijk worden welke kwesties er 
spelen bij de overheden. 

Cruciaal
Volgens haar is het een goed moment voor beheerders om 
een stem te laten horen aan bestuurders en politiek door 
te wijzen op trends, valkuilen en kansen die zich straks 
kunnen voordoen. “Het formuleren van een plan en het 
waarborgen van de kwaliteit is per slot van rekening voor 
zowel beheerders als de politiek een must.” Het inventari-
seren van wat er speelt op het gebied van lichtbeheer is 
daarom cruciaal. Inzicht in de mogelijkheden van de huidi-
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ge en toekomstige techniek en het doeltreffend kunnen 
inspelen op vragen die zich vanuit de markt kunnen voor-
doen, zijn daarbij van belang. “Als lokale overheid dien je 
rekening te houden met zaken zoals de diverse typen 
inwoners in woongebieden, de lokale verkeersintensiteit en 
de hoeveelheid calamiteiten die zich voordoet.” 

Uitgebalanceerde regie
Daarbij speelt de omvang van een gemeente ook een 
grote rol. “Bij grote gemeenten is normaliter meer budget, 
kennis en capaciteit aanwezig dan bij kleinere. Uiteraard 
bestaan er ook grote verschillen tussen een stedelijke en 
een plattelandsgemeente, waarbij de laatste categorie over 
een  groter buitengebied beschikt. Omgaan met die ver-
schillen is ook een kernpunt dat aan bod komt. Ordelijk 
beheer is een voorwaarde voor het voeren van een uitge-
balanceerde regie. Kleine gemeenten kunnen daarvoor de 
samenwerking zoeken met andere overheden in regionale 
samenwerkingsverbanden. Een andere optie is investeren 
in een netwerk.” De regierol hoeft niet enkel in handen te 
liggen van de gemeente. Ook burgers of de markt zouden 
dit op zich kunnen nemen. “Het is mogelijk dat burgers in 

de toekomst zelf de regie 
voeren over de verlichting 
in hun straat. Denk hierbij 
aan de invloed van 3D prin-
ting. Het kan zijn dat bur-
gers straks bijvoorbeeld 
hun eigen lichtmast ontwer-
pen.”

Dagelijkse praktijk
Inmiddels zitten de bijeenkomsten in Heerenveen en 
Houten er alweer op. Uit de respons en de belangstelling 
tot nu toe maakt Dijkstra op dat de behoefte groot is: “We 
merkten wel dat veel deelnemers vanuit hun dagelijkse 
praktijk vragen stellen. Die zijn soms zo specifiek dat er 
meer expertise aan te pas moet komen voor een door-
dacht antwoord. Er zit bovendien veel werk in het nader 
concretiseren van alles wat is besproken. Er komen veel 
partijen en belangen bij kijken die we allemaal in dit project 
proberen te betrekken.”

Smart grids
In Heerenveen stonden energie en netbeheer centraal met 
twee leidende thema’s: het al dan niet centraal aansturen 
van OVL en de voor- en nadelen van combi- en solonetten 
voor kleine, middelgrote en grote gemeenten. Het regule-
ren van vraag en aanbod door middel van smart grids 
kwam uitgebreid aan bod en welke rollen overheden, bur-
gers en netbeheerders daarbij kunnen spelen. De tweede 
bijeenkomst werd gehouden in Houten, waarbij de gebrui-
kers, de openbare ruimte en de sociale veiligheid aan bod 
kwamen. Gespreksonderwerpen waren de bewaking van 
de sociale veiligheid bij een terugtrekkende overheid en 

een realistische handhaving van de ROVL bij veranderin-
gen in beheer. De laatste bijeenkomst vindt plaats op 14 
november tijdens het Nationale Lichtcongres in Hoeve-
laken. De effecten van het digitaliseren van licht, led en 
licht op maat komen dan aan bod tijdens deze bijeen-
komst die de nadruk legt op lichttechnologie. 

Toekomstige rol en positie
Het doel is van deze bijeenkomsten en discussies is het 
ontwikkelen van een scenario dat ter inspiratie en bewust-
wording dient voor alle betrokkenen. “Het investeren van 
noodzakelijke kennis en capaciteit in de gemeentelijke 
organisatie is dan onontbeerlijk, maar eerst moet helder 
worden hoe de toekomstige rol van de beheerder eruit 
gaat zien en welke aanpak er nodig is per individuele 
gemeente. Dat stelt overheden in staat het belang van alle 
gebruikers van de openbare ruimte voldoende te beharti-
gen.”

Het komende voorjaar worden de algemene conclusies 
gepresenteerd in de vorm van een publicatie. 
Voor nadere informatie: innovatieplatform@igov.nl. 
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• Op 14 november zal er tijdens het Nationaal 
Lichtcongres van de NSVV weer worden voortgeborduurd 
op de ontwikkeling van de Visie OVL 2030, een strategi-
sche beleidsnotitie OVL, die onder andere de ontwikkeling 
van trends in de OVL omschrijft in aanloop naar de 
gemeenteverkiezingen in 2014. U als deelnemer van deze 
IGOV Innovatie Platform-bijeenkomsten geeft actief input, 
die wordt verwerkt in deze OVL-bundel. Thema’s zijn de 
toekomst van energienetten, de toekomst van gebruiker en 
verdienmodellen, en de toekomst van techniek.

• Op 27 november tijdens het FHI Led Evenement in Den 
Bosch is het IGOV Innovatie Platform aanwezig. 
Leveranciers van led-armaturen kunnen hun led-armatuur 
tonen op het Armaturenplein. Voor nadere informatie zie 
onderstaande website. 
 
• Bedrijven kunnen ook lid worden van het IGOV Innovatie 
Platform: een uniek platform om in gesprek te komen met 
de gemeenten, provincies en andere overheden. 
Aanmelden kan via onderstaande website.

• IGOV zet in op het uitfaseren van OVL-combikabel in het 
project UCON.

www. igov.nl/innovatieplatform
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