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Voorwoord
De openbare verlichting vervult een belangrijke functie zowel op het gebied van sociale- als 
verkeersveiligheid en draagt bij aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze stad. Wij willen dat 
onze inwoners en bezoekers zich prettig en veilig voelen in hun leefomgeving, ook na het invallen van 
de duisternis. Daarnaast draagt openbare verlichting bij aan duurzaamheid. Het verouderde plan 
openbare verlichting en de recente ontwikkelingen en inzichten geven aanleiding tot een nieuw plan 
voor de periode 2021-2030. 

In beheer- en onderhoudsplan komen alle zaken aan de orde die voor een verantwoorde duurzame 
openbare verlichting (OVL) noodzakelijk zijn. Er wordt ingegaan op trends en ontwikkelingen, het 
huidige areaal, de organisatie van de openbare verlichting en de aanpak voor de komende periode 
waarbij ingezet wordt op bewonersparticipatie.

Dit plan vormt het kader voor de openbare verlichting binnen de gemeente Weert voor de periode 
2021 – 2030.
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Samenvatting
De laatste nota openbare verlichting van de gemeente Weert werd in 2000 opgesteld. 
Uit een analyse blijkt dat in de voorgaande periode een groot deel hoogvermogen conventionele 
lichtbronnen zijn vervangen door moderne laagvermogende lichtbronnen. In afwachting van de 
ontwikkelingen rond Light Emitting Diode (led-verlichting) en dimmen is het onderhoud uitgesteld. 
Verder blijkt uit (steekproefsgewijs) extern onderzoek dat de openbare verlichting volgens de huidige 
normen wordt gewaardeerd op duurzaamheidslabel C / D. Kwaliteitsverbetering voor de komende 
periode is dan ook noodzakelijk zodat de openbare verlichting beter bijdraagt aan de sociale- en 
verkeersveiligheid in de gemeente Weert. 

De belangrijkste doelstellingen voor de periode 2021-2030  zijn:

1. De openbare verlichting draagt bij aan de sociale en verkeersveiligheid voor alle inwoners en 
bezoekers van de gemeente.

2. Nieuwe en innovatieve openbare verlichting draagt bij aan de doelstelling om energie- en CO2 

reductie te realiseren. 
3. Er wordt een kwaliteitsverbetering gerealiseerd ten aanzien van het kwaliteitsniveau van de 

openbare verlichting om aan de gestelde duurzaamheidsambities te voldoen.
4. De gemeente voert de regie over de openbare verlichting en heeft transparante afspraken met 

aannemers in het kader van beheer en onderhoud.

De kwaliteitsverbetering zal worden gerealiseerd door:

- Op korte termijn energielabel B na te streven en op lange termijn energielabel A.
- Het waar nodig verhogen van de lichtniveaus en verbeteren van de gelijkmatigheid.
- Een nieuw regime bij meldingen/storingen te hanteren waardoor er niet meer dan circa 1% 

van het areaal in onderhoud is.
- De richtlijn ROVL te hanteren m.b.t. het onderhoud aan de openbare verlichting.

Op het gebied van duurzaamheid zet de gemeente Weert de ingezette strategie voort om led en 
dimmen toe te passen. Naast de bijdrage in energiebesparing, CO2 reductie en kwaliteitsverbetering, 
kan deze strategie op de lange termijn ook financiële voordelen bieden. In het kader van innovatie 
staat de gemeente open voor pilots gericht op verdere verduurzaming.

In haar rol van regisseur wordt het beheer en onderhoud van de openbare verlichting door de 
gemeente aanbesteed. Het administratief beheer zal door de gemeente zelf worden gedaan.
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1 Algemeen

1.1 Inleiding

De gemeente Weert heeft een nota openbare verlichting uit 2000. Er is intussen veel veranderd op 
het gebied van de openbare verlichting. Denk hierbij aan de ontwikkelingen rondom duurzaamheid, 
energiebesparing, lichthinder, innovaties zoals led, dimmen en intelligente verlichting. Daarnaast heeft 
het zogenaamde ontzorgingsconcept vanuit de markt in 2014 haar intrede gedaan. De gemeente 
vervult een regiefunctie en maakt beleid/strategie, houd regie, toetst, stuurt bij en voert ook het 
administratieve beheer. Het fysieke onderhoud van de openbare verlichting werd in 2014 voor het 
eerst aanbesteed. 

Een terugblik op de afgelopen periode leert dat er kansen zijn voor verduurzaming van het huidige 
areaal en dat de invulling van de regiefunctie verder verbeterd kan worden. In 2013 publiceerde de 
SER het Energieakkoord Openbare Verlichting waarmee zij landelijk streeft naar 20% energiebesparing 
in 2020 t.o.v. 2013 en 50% energiebesparing in 2030 t.o.v. 2013. Eind 2019 bestaat 27% van het areaal 
van de gemeente Weert uit duurzame led-verlichting. Een in 2015 aangenomen motie (bijlage 8) voor 
het versneld toepassen van led-verlichting, biedt tevens aanleiding tot een nieuw plan voor de periode 
2021-2030.  

1.2 Openbare verlichting

De openbare verlichting draagt in eerste instantie bij aan de verkeers - en sociale veiligheid gedurende 
de avond en nacht. De openbare ruimte moet, ook in het donker, leefbaar en comfortabel zijn voor de 
gebruikers. De kwaliteit van de openbare verlichting moet in dit kader consistent, betrouwbaar en 
duurzaam zijn. 

Openbare verlichting raakt veel andere beleidsvelden. In onderstaande figuur is de samenhang met 
deze beleidsvelden weergegeven. Het is op het gebied van openbare verlichting van belang om deze 
beleidsvelden te betrekken bij zowel de uitvoering van beheer en onderhoud als ook bij “grote” 
herinrichtingsprojecten of GRP-projecten.
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1.3 Trends en ontwikkelingen 

Duurzaamheid, circulaire economie, energiebesparing en CO2

Energiebesparing en reductie van de CO2 uitstoot zijn twee items waaraan veel belang wordt gehecht 
in de huidige maatschappij. De gemeente Weert volgt in dit kader ook het Energieakkoord Openbare 
Verlichting en heeft de ambitie om in 2040 energie neutraal te zijn (zie het raadsprogramma 2018-
2022). De openbare verlichting neemt een groot percentage van het energieverbruik van de 
gemeente voor haar rekening. Een belangrijke ontwikkeling in dit kader is het duurzaam inkopen van 
energie voor de openbare verlichting en duurzaam materiaalgebruik (bijvoorbeeld CO2-neutrale 
lichtmasten). 

Om aan te geven hoe milieuvriendelijk en/of energiebesparend de openbare verlichting is, zijn energie 
labels ontwikkeld. Daarnaast zegt een energielabel iets over de kwaliteit van de openbare verlichting 
omdat ook het lichtniveau ermee wordt beoordeeld. Deze labeling kan het best gezien worden als een 
aanmoediging vanuit het Rijk om een zo zuinig mogelijke installatie te creëren.

 Vervangingsinvesteringen
 Meerjarig programmering

 Onderhoud 
 Vernielingen en (aanrijd)schade
 Energiekosten 

 Licht als centraal thema in de 
openbare ruimte

 LED en dimmen 
 Smart City

 Materiaalkeuze 
 Hoogwerker en schilderen
 CO2 uitstoot

 Materiaalkeuze lamp / armatuur
 Brandrooster 
 Dimmen 

 Ongewenste neven effecten
 Flora en fauna

 Vermijden donkere plekken
 Afstemming groen
 Politiekeurmerk 

 Verlichtingskwaliteit
 Materiaalgebruik
 Wanneer wel /niet verlichten

 Vormgeving
 Creativiteit

 Aanstraalverlichting
 Authentieke stadslantaarns
 Bijzondere verlichting

 Relatie met kabels en leidingen
 Relatie met groen, riolering, en wegen 

 Juridisch kader
 IV schap
 Jurisprudentie

Aansprakelijkheid

Kapitaallasten Sociale veiligheid

Infrastructuur

Sfeer

Architectuur

Verkeersveiligheid Exploitatie

Energieverbruik

Milieu, duurzaamheid en 
circulaire economie

Lichthinder en 
lichtvervuiling

Innovatief imago
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In het kader van energie labeling heeft een steekproef plaatsgevonden binnen de gemeente in 2017. 
Ook wordt vanuit het perspectief van de circulaire economie wordt gekeken naar het hergebruik van 
materialen. Denk hierbij aan het ombouwen van gebruikte conventionele armaturen naar moderne 
led armaturen. Tevens zal worden onderzocht of samenwerking met het sociale domein, door inzet 
van sociale werkplaatsen, kansen biedt binnen de gemeente Weert. Bijvoorbeeld inkopen bij bedrijven 
die mensen van sociale diensten inzetten voor het assembleren van armaturen

Innovatieve slimme verlichting, meer dan een ‘lantaarnpaal’
Inmiddels zijn er systemen ontwikkeld waarmee de openbare verlichting op afstand gereguleerd kan 
worden middels telecommunicatie en internettechnologie. Dit geldt voor zowel statische als 
dynamische openbare verlichting (verlichting op maat), met monitoring van parameters op afstand, 
waarbij het verlichtingsniveau afhankelijk is van bijvoorbeeld verkeersintensiteit, 
weersomstandigheden of drukte bij uitgaansgelegenheden. Telecommunicatie en internet maken 
uitbreiding van nieuwe functionaliteiten mogelijk. Een lichtmast als laadpunt voor elektrische auto’s 
en antenne voor ‘Internet of Things’ is niet meer ondenkbaar. Dergelijke systemen zijn voor 
gemeenten als Weert vooralsnog niet van toepassing, maar pilots en nadere verkenning worden voor 
de toekomst niet uitgesloten. 

Ledverlichtingen/of dimmen
Op het gebied van ledverlichtingkomen er steeds nieuwe, energiezuinigere en beter dimbare 
varianten. Er bestaan hoge verwachtingen over de lange levensduur en de hoge energie-efficiëntie. 
Led lijkt in volle breedte toepasbaar. Diverse fabrikanten brengen armaturen met led-techniek op de 
markt. Steeds meer gemeenten passen ledverlichting toe. In de gemeente Weert is tot en met eind 
2019 reeds 27% van het areaal verled. 

Het is niet altijd noodzakelijk dat openbare verlichting continu 100% ‘vol’ ingeschakeld is. In de nacht 
of bij lagere verkeersintensiteiten kan volstaan worden met minder licht. Denk hierbij aan dimniveaus 
van 80%, 50% en lager. Het toepassen van dimmen is een mogelijkheid om energie te besparen. 
Van de armaturen in Weert is 19% reeds voorzien van een dimprofiel. Verder kan ter verbetering van 
de gelijkmatige lichtverspreiding het toepassen van dimmen een goed alternatief zijn voor die wegen 
waar bij de openbare verlichting een avond/nachtschakeling gehanteerd wordt en de verlichting “om 
en om” uit gaat. Om het verledden en dimmen verder in het areaal te implementeren, de resultaten 
hiervan goed te kunnen monitoren en het energieverbruik in combinatie met de energie-opgave 
nauwkeurig te kunnen doen, is het bemeteren van de openbare verlichting essentieel. Hier wordt in 
paragraaf 4.2 en de financiële paragrafen verder op ingegaan.
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In de bovenstaande afbeelding is de energiedoelstelling van de gemeente Weert uiteengezet. Tevens 
de geprognotiseerde energiereductie door het ombouwen van conventionele verlichting naar led. De 
overige reductie kan worden bereikt door verlichting te minimaliseren waar het kan. Tenslotte zal er 
voor een gedeelte nog additionele opwekking worden gerealiseerd. In het vervolg van dit plan zal 
blijken dat het echter niet haalbaar is om al deze ambities vanuit het bestaande jaarlijkse  
exploitatiebudget te financieren, hetgeen logischerwijs ook niet verlangd kan worden.

1.4 Kader

Richtlijnen openbare verlichting
Er zijn geen wettelijke of anderszins bindende bepalingen voor de verlichtingskwaliteit. Gemeenten 
zijn vrij in het kiezen van het toe te passen verlichtingsniveau. Wel is er de Richtlijn voor Openbare 
Verlichting (ROVL) 2011. Deze richtlijn biedt een kader voor de gewenste kwaliteit en gelijkmatigheid 
van de openbare verlichting per wegcategorie. Hierbij wordt rekening gehouden met het gebruik van 
moderne zuinige verlichtingsmiddelen en de mogelijkheid tot het dimmen van de verlichting. 
Ook moet de verlichting aan een aantal uitgangspunten voldoen zoals lichtkleur, mate van 
kleurherkenning, het zo veel mogelijk voorkomen van lichthinder etc. 

Binnen de openbare verlichtingsbranche (o.a. De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde en 
de  Stichting Openbare Verlichting Nederland) wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe richtlijn. De 
gemeente zal deze ontwikkelingen rondom de nieuwe richtlijnen en de discussie hierover nauwlettend 
volgen. 
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Nieuw Burgerlijk wetboek, aansprakelijkheid wegbeheerder
De gemeente heeft de taak te zorgen voor een deugdelijke verlichtingsinstallatie. Zij heeft de taak om 
de installatie goed te onderhouden om te voorkomen dat zich ongevallen voordoen ten gevolge van 
defecten of slecht onderhoud. In artikel 6:174 BW staat een toelichting hierop. In het artikel staat een 
risicoaansprakelijkheid. Dat betekent dat de weggebruiker niet de schuld van de wegbeheerder moet 
aantonen maar enkel de gevaarlijke toestand en het daaruit resulterende gevaar. Voor de 
wegbeheerder geldt een inspanningsverplichting. De openbare weg hoeft niet in een uitstekende 
toestand te verkeren. Betreffend artikel spreekt over een “opstal” waarvoor men aansprakelijk is. 
Volgens lid 2 hoort daar de “openbare weg” bij. Volgens lid 4 hoort bij de openbare weg ook de 
weguitrusting. Dit is dus de openbare verlichting. 

Lichthinder 
Lichthinder1 is de verzamelnaam voor de storende factoren die door (kunst)licht veroorzaakt kunnen 
worden en dient zo veel mogelijk voorkomen en vermeden te worden bij de keuze van openbare 
verlichting (lamp en armatuur). Storende factoren zijn in hoofdzaak strooilicht en verblinding. 

Wettelijk gezien bestaan er geen bepalingen voor lichthinder bij openbare verlichting. Eventuele 
lichthinder bij bewoners zal per individueel geval bekeken worden.

Wet Natuurbescherming
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. In het kader van de Europese 
verplichtingen heeft Nederland de Europese Vogel en Habitatrichtlijn geïmplementeerd in haar 
wetgeving. Deze wet voorziet in de bescherming van plant- en diersoorten en heeft uiteenlopende 
gevolgen voor de gemeente. Leefgebieden die zijn aangewezen als vogel- dan wel 
habitatrichtlijngebied, genieten speciale bescherming. Plannen, projecten en andere handelingen met 
gevolgen voor het gebied en de aanwezige soorten worden getoetst aan bepaalde eisen. Indien 
aangetoond wordt dat verlichting verstorend is voor bepaalde soorten kan worden besloten dat de 
lichtbron aangepast of zelfs verwijderd moet worden. De gemeente maakt een zorgvuldige afweging 

1 Onder lichthinder wordt in de “Algemene richtlijn betreffende lichthinder”, uitgegeven door de Nederlandse Stichting voor 
Verlichtingskunde (NSvV), verstaan: “het ten gevolge van een verlichtingsinstallatie ontstaan van ongewenste visuele neveneffecten bij meer 
dan een nader bepaald percentage van personen buiten de groep van personen waarvoor de verlichtingsinstallatie oorspronkelijk bestemd 
is.”
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tussen de verlichtingsbelangen en milieubelangen bij plaatsing of vervanging van de openbare 
verlichting. Milieubelangen kunnen zelfs een reden zijn om geen verlichting te plaatsen.

In hoofdstuk 6 wordt er verder op ingegaan dat we n.a.v. de  motie van 15 november 2017 (zie bijlage 
7) hier ook rekening mee houden bij het verlichten van fietspaden.

Ook in Weert West en Kampershoek Noord zal hier rekening mee worden gehouden door er habitat 
vriendelijke verlichting te plaatsen. 

Burgerparticipatie
Het is belangrijker dat de bewoners tevreden zijn met de verlichting dan dat er theoretische waarden 
gehanteerd worden voor bepaling van het lichtniveau. Openbare verlichting heeft effect op de 
beleving van sociale en verkeersveiligheid. Klachten van bewoners over de openbare verlichting 
worden door de gemeente zorgvuldig afgehandeld. Bij grootschalige herinrichtingen en gemeentelijke 
rioleringsprojecten (GRP) zal de openbare verlichting  worden meegenomen. In dialoog met o.a. 
bewoners, dorps- en wijkraden en ondernemers worden hun wensen geïnventariseerd.

Bijplaatsen en verplaatsen van openbare verlichting geschiedt in overleg. Waar dit gewenst is, kan 
verlichting zo geplaatst worden dat deze geen huizen binnen schijnt. Daarnaast zal rekening gehouden 
moeten worden met de doorloopruimte voor mindervaliden op trottoirs. Tot slot kan in het kader van 
veiligheid de gemeente meedenken met ondernemers over passende openbare verlichting in relatie 
tot het toepassen van cameratoezicht. Bij aanpassingen blijven de uitgangspunten van de openbare 
verlichting zoals benoemd in dit plan van kracht. 

Politie Keurmerk Veilig Wonen en ROVL 2011
Openbare verlichting maakt deel uit van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Het heeft vooral 
betrekking op zaken als de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en de toepassing van 
hang- en sluitwerk. Door de ROVL 2011 te volgen zal de openbare verlichting voor een groot deel aan 
het Politie Keurmerk Veilig Wonen voldoen.
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2 Uitgangspunten gemeente Weert
2.1 Doelstellingen

De openbare verlichting vormt een belangrijk onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte en 
dient bij te dragen aan de sociale- en verkeersveiligheid van inwoners, verkeersdeelnemers en 
ondernemers binnen de gemeente Weert. Daarnaast geeft openbare verlichting sfeer en comfort, 
waardoor de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid bij onze inwoners worden versterkt.

Bij de inrichting van de openbare verlichting spelen duurzaamheids- en milieuaspecten een belangrijke 
rol. De gemeente Weert wil bijdragen aan een duurzame openbare ruimte. Daar waar mogelijk zal 
energiebesparing en CO2-reductie worden gerealiseerd. Ook voor pilots in het kader van verdere 
verduurzaming staat de gemeente open.

Verder wil de gemeente Weert een belangrijke kwaliteitsverbetering realiseren door de ingezette 
inhaalslag voor de vervanging van masten, armaturen en lampen af te ronden en verbeteringen door 
te voeren in de organisatie van het beheer en onderhoud.

De belangrijkste doelstellingen voor de periode 2021-2030  zijn:

1. De openbare verlichting draagt bij aan de sociale en verkeersveiligheid voor alle inwoners en 
bezoekers van de gemeente.

2. Nieuwe en innovatieve openbare verlichting draagt bij aan de doelstelling om energie- en CO2 
reductie te realiseren. 

3. Er wordt een kwaliteitsverbetering gerealiseerd ten aanzien van het kwaliteitsniveau van de 
openbare verlichting om aan de gestelde duurzaamheidsambities te voldoen.

4. De gemeente voert de regie over de openbare verlichting en heeft transparante afspraken met 
aannemers in het kader van beheer en onderhoud.

2.2 Sociale en verkeersveiligheid

De gemeente wil dat de openbare verlichting een bijdrage levert aan de sociale- en verkeersveiligheid 
voor haar inwoners en bezoekers. Verlichting en sociale- en verkeersveiligheid staan in nauwe relatie 
tot elkaar. 

Een sociaal veilige omgeving is een omgeving waarin gebruikers van de openbare ruimte zich veilig, 
prettig en comfortabel voelen zonder direct gevoel voor dreiging of gevaar. Wij willen dat onze 
inwoners zich thuis voelen in de openbare ruimte. Net als thuis is de wijze van inrichting en de keuze 
van de verlichting van de openbare ruimte voor een belangrijk deel bepalend voor de ervaring van het 
veiligheidsgevoel.
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Verondersteld wordt dat bij duisternis eerder sprake is van vandalisme, openlijke bedreiging, geweld 
etc. dan op klaarlichte dag. Echter, verlichting is geen garantie voor het voorkomen hiervan.

Onder verkeersveiligheid wordt o.a. het veilig en vlot afwikkelen van verkeer verstaan. Hierbij moeten 
de verkeersdeelnemers de aanwezigheid van zijwegen en zich mogelijk op de weg bevindende 
obstakels goed kunnen waarnemen. (Intredende) duisternis verhoogt de risico’s in het verkeer. Denk 
hierbij aan specifieke situaties zoals kruispunten, rotonden en oversteekplaatsen. Openbare 
verlichting kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. De weg wordt dusdanig 
verlicht dat de verkeerssituatie overzichtelijk is voor weggebruikers. Daarnaast heeft verlichting een 
navigerende functie die de mobiliteit van het verkeer bevordert. 

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid zou iedere weg verlicht kunnen worden. Er zijn echter 
argumenten om de openbare verlichting achterwege te laten. Een lage verkeersintensiteit in 
bijvoorbeeld de buitengebieden zou een overweging kunnen zijn om dit te rechtvaardigen in relatie 
tot de investeringen. Tot slot kan de openbare verlichting een gevaarlijk obstakel zijn bij 
verkeersongevallen. Bij ontwerp en materiaalkeuzes zal de gemeente hier rekening mee houden.

2.3 Duurzaamheid, biodiversiteit en innovatie

De gemeente wil bijdragen aan een duurzame innovatieve openbare ruimte. In dit kader hanteren wij 
de volgende uitgangspunten: 

- Op natuurlijke momenten (bijvoorbeeld bij vervangingen of reconstructies) wordt 
energiebesparing en CO2-reductie gerealiseerd.

- Indien er nieuwe verlichting toegepast wordt, dient deze energiezuinig te zijn en te voldoen 
aan de norm ( A label).

- Zowel bij het ontwerpen, installeren, beheer en onderhoud moet rekening worden gehouden 
met de belasting voor het milieu. Denk hierbij aan o.a. het toepassen van milieuvriendelijke 
materialen, het afvoeren van materialen naar een erkende verwerker en het schilderen van 
lichtmasten met milieuvriendelijke materialen.

- Waar mogelijk worden kansen op innovatie verkend en toegepast in de vorm van pilots in de 
openbare ruimte (of Parkmanagement en nieuwe industrie terreinen). Denk aan slimme 
openbare verlichting en internet, dynamische ‘licht op maat’ systemen en de lichtmast als 
elektrisch laadpunt.

- Ook zal rekening worden gehouden met biodiversiteit. Zie paragraaf 4.2. 

Per vervangingsproject zal bekeken worden welk type ledverlichting in combinatie met dimmen 
interessant is om energie te besparen en de CO2-uitstoot te reduceren. Bovendien zal door het 
toepassen van ledverlichting ervaring worden opgedaan met de kwaliteit. Het energieverbruik zal 
dalen echter is de financiële uitkomst  lastig te voorspellen aangezien de verwachting is dat de 
aanschafprijs van ledverlichting zal dalen maar de energieprijzen zullen stijgen. 
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Alhoewel de geprognotiseerde levensduur van ledverlichting zich nog moet bewijzen gaan wij er 
vanuit dat dit zich ook uitbetaalt in andere voordelen, denk hierbij aan:

- Minder onderhoudskosten t.o.v. conventionele verlichting;
- Minder inzet van hoogwerkers bij onderhoud en dus minder milieubelasting;
- Genoemde voordelen zorgen voor minder hinder voor bewoners bij 

onderhoudswerkzaamheden;
- Minder afval aangezien de levensduur van ledverlichting veel langer is.

2.4  Kwaliteitsverbetering openbare verlichting

De kwaliteit van de openbare verlichting moet goed en betrouwbaar zijn voor de bewoners, bezoekers 
en ondernemers. Enerzijds willen wij een kwaliteitsverbetering bewerkstelligen door een inhaalslag te 
maken wat betreft het uitgestelde onderhoud (zie paragraaf 3.3), hogere lichtniveaus en betere 
gelijkmatigheid. Anderzijds wil de gemeente Weert een positief energielabel realiseren.
Een recente steekproef2 in straten waar nog geen verduurzaming van de openbare verlichting heeft 
plaats gevonden laat zien dat de openbare verlichting een lage licht-technische waardering scoort, te 
weten ‘G’ (verlichting tot maximaal 30% onder norm of 50% boven norm). Dit betekent dat de 
verlichting niet aan de licht-technische richtlijnen voldoet. Om tot een hogere score te komen, stellen 
wij het volgende voor:

- Bij vervanging van de openbare verlichting zullen het lichtniveau en de gelijkmatigheid worden 
verhoogd, waarbij kwaliteitsniveau B (Verlichting maximaal 10% boven of onder de norm) 
streven is; 

- Bij vervanging van de openbare verlichting wordt ledverlichting en waar mogelijk dimmen 
toegepast;

- Bij complete wegreconstructies en GRP vervangingsprojecten wordt de verlichting aangepast 
binnen de richtlijnen van de ROVL 2011. Hier wordt zoveel mogelijk 'werk met werk' gemaakt.

Bij complete wegreconstructies en gemeentelijke rioleringsplannen (GRP) zal de vervanging van de 
openbare verlichting naar ledverlichting en/of dimmen worden meegenomen in de financiële 
paragraaf van het kredietvoorstel van het betreffende project. 

2.5 De gemeente als regisseur

De komende periode continueert de gemeente de ingezette koers. Deze koers moet leiden tot 
volledige regie, transparantie, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en marktconformiteit. De 
gemeente treedt op als regisseur van de openbare verlichting, operationele taken worden zoveel 
mogelijk uitbesteed.

2 Verlichtingskwaliteit woonstraten en ontsluitingswegen gemeente Weert 2017
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Kerntaken binnen de regiefunctie zijn:

- Goed opdrachtgeverschap;
- Betrouwbare partij voor het dagelijks beheer en onderhoud aan de openbare verlichting;
- Zorgdragen voor advies richting bestuur;
- Het bewaken van kwaliteit, toetsing en bijsturing (interne planvorming vanuit o.a. 

ontwikkelings- en nieuwbouwprojecten en externe marktpartijen);
- Het bewaken van de begrotingsplannen en uitvoeringsplanning;
- Afstemmingsoverleg met stakeholders;
- Het afhandelen van klachten door het Servicepunt Ruimte (indien nodig persoonlijk 

afhandelen van klachten bij bewoners);
- Het hebben van een actueel beheersysteem openbare verlichting.
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3 Huidige situatie
3.1 Beschrijving areaal 

Het areaal van de gemeente Weert omvat hoofdzakelijk 4 meter, 5 meter, 6 meter en 8 meter 
lichtmasten. Er wordt gebruik gemaakt van een ‘standaard’ type stalen verzinkte conische lichtmast.
In de gemeente worden standaard typen armaturen gebruikt, te weten: de kegelarmatuur en de 
kofferarmatuur. In het centrum van de kernen wijkt de verlichting soms af van de standaard. 
Conventionele lampen zijn beperkt dimbaar.

Er is sprake van een toename van de openbare verlichting. Deze is voornamelijk een gevolg van 
areaaluitbreiding. Denk onder andere aan het realiseren van diverse bestemmingsplannen (Laarveld, 
Vrouwenhof en Vrakker West).  Het areaal van de gemeente Weert bestaat uit:

Jaar
2002 2019 Toename

Aantal lichtmasten 8.650 12.152 40,5%
Aantal armaturen 9.202 12.993 41,2%

3.2 Vervangingstermijnen bij verschillende levensduren

In bijlage 5 zijn de plaatsingsjaren van de hoofdcomponenten (armaturen en lichtmasten) 
weergegeven. Tevens zijn de vervangingstermijnen bij verschillende mogelijke levensduren van deze 
componenten in beeld gebracht. De levensduur van de componenten bepaalt in hoge mate het  
investeringsprogramma voor de komende periode. 

De gemeente Weert hanteert voor de periode 2021 - 2030 een vervangingstermijn van 50 jaar voor de 
lichtmasten en 25 jaar voor de armaturen. Dit is langer dan de voorheen gehanteerde 
vervangingstermijn van 40 jaar voor de lichtmasten en 20 jaar voor de armaturen. Door het hanteren 
van een langere levensduur worden de kapitaalgoederen efficiënter gebruikt. Het versneld vervangen 
van conventionele verlichting armaturen door ledverlichting (dus eerder dan dat de levensduur 
bereikt is) betekent kapitaalvernietiging. Dit is niet duurzaam doelmatig en wordt in het kader van de 
circulaire economie afgeraden.
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3.3 Huidige kwaliteit

Een eerste stap is genomen richting duurzaamheid. Vanaf 1999 is een deel van de conventionele 
hoogvermogen lampen (o.a. TLEM, HPN) vervangen door nieuwe conventionele duurzame 
laagvermogen lampen (PL 24W en PL 36W). Op onder andere de doorgaande wegen in de gemeente 
Weert bevindt zich nog een relatief groot aantal hoogvermogen lampen (denk aan SOX, SON en CDO). 
Omdat in het verleden al een groot deel van het areaal is vervangen door energiezuinige verlichting 
kan er relatief gezien ten opzichte van de investering weinig energiewinst behaald worden.

De meeste verlichting in Weert is geplaatst voordat er in 1990 richtlijnen in het leven zijn geroepen. 
Uit een verricht steekproefonderzoek werd het vermoeden bevestigd dat de openbare verlichting in 
de gemeente Weert op het gebied van verlichtingsniveau en gelijkmatigheid maar beperkt voldoet aan 
de ROVL 2011. In paragraaf 2.4 is dit eerder uitgelegd. Om te kunnen voldoen aan de ROVL dient de 
openbare verlichting in de openbare ruimte opnieuw ontworpen, ingericht en aangelegd  te worden. 
Deze aanpassing is financieel niet haalbaar en zou tot kapitaalvernietiging leiden. Dit doen we alleen 
bij grootschalige herinrichting- en  gemeentelijke rioleringsprojecten (GRP). Gedurende de nieuwe  
periode wordt ingezet op kwaliteitsniveau B of hoger zoals eerder gemeld in paragraaf 2.4. Hierdoor 
wordt het lichtniveau en de gelijkmatigheid verbeterd hetgeen ten goede komt aan de sociale- en 
verkeersveiligheid.

3.4 Klachten en meldingen

Klachten en meldingen kunnen door bewoners worden gemeld bij het meldpunt van de gemeente. 
Storingen dienen in het voormalige plan binnen 10 werkdagen afgehandeld te zijn. In de nieuwe 
periode wordt gewerkt volgens onderstaande regime:

 Niet urgente storingen worden binnen één werkweek verholpen.
 Bij herhaalde storingen op dezelfde locatie of bij meerdere storingen in dezelfde straat 

worden deze binnen 3 werkdagen in behandeling genomen.
 Bij hoge urgentie (bv. meerdere storingen in zelfde straat) wordt binnen 24 uur en bij uiterlijk 

48 uur het probleem in behandeling genomen.
 Bij spoed (bijvoorbeeld gehele straat zonder verlichting of aanrijdschade), wordt direct 

ingegrepen.

Uit de cijfers blijkt dat de afgelopen jaren een toename was te zien in het aantal meldingen en 
storingen. De toename is vooral te wijten aan het disfunctioneren van de toenmalige 
onderhoudsaannemer. Hierdoor is uitgesteld onderhoud in het areaal optreden. Door slechte en/of te 
late afhandeling zijn ook veel dubbele meldingen ontstaan. Hierop is ingegrepen door het verbreken 
van de overeenkomst met de aannemer eind 2018.

Jaar
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aantal meldingen 1.128 1.579 1.641 1.778 1.850 1.450

In 2019 is gestart met een nieuwe aannemer. Door een goede samenwerking zijn de “oude” storingen 
en problemen inmiddels allemaal opgelost (netwerkstoringen Enexis buiten beschouwing gelaten). 
Het  areaal is steeds beter op orde. 
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De eerste maanden van 2020 laten een trent zien dat deze daling verder doorzet. Door afname van 
het aantal meldingen gecombineerd met het nieuwe “protocol” bij storingen, maakt dat we in control 
en op de goede weg zijn. Inmiddels zijn we op een dusdanig nivo dat er maar bij circa 1 % van het 
areaal werkzaamheden vanwege stroringen/problemen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn niet alle 
storingen aan de gemeente toe te schrijven. Ook zijn er meldingen door uitval van netbeheerder 
Enexis.

De rol van het servicepunt Ruimte is in het gehele regiemodel ook zeer belangrijk omdat alle collega’s 
aan de front office storingen kunnen invoeren (net als inwoners dat zelf via de webportal op de 
gemeentesite kunnen doen). Dit zorgt voor veel betere werkverdeling tussen front- en backoffice. 
Deze werkwijze zorgt ook voor het lage percentage openstaande meldingen. 

3.5 Regie op Enexis, ondergrondse storingen en verbeteringen in het ondergrondse netwerk

De openbare verlichting in de openbare ruimte is onlosmakelijk verbonden met de ondergrondse 
infrastructuur van netbeheerder Enexis. De openbare verlichting van de gemeente Weert worden 
namelijk gevoed vanuit deze elektriciteitsnetten. Dit ondergrondse net is ook aan storingen 
onderhevig. De gemeente en netbeheerder Enexis zijn continu in gesprek met als doel het verbeteren 
van het ondergrondse netwerk. De contacten zijn goed en dit zorgt ervoor dat Enexis vanaf 2018 (in 
juli 2017 nam Enexis de voormalig netbeheerder Stedin over) veel werkzaamheden in Weert uitvoert 
om het ondergrondse netwerk in geheel te verbeteren.

De komende jaren wordt het ondergrondse netwerk in de gemeente Weert gemoderniseerd door 
Enexis Netbeheer. Dit zorgt voor een veiligere leefomgeving omdat door deze modernisaties, er bij 
een nieuwe storing niet meer gelijk grote gebieden worden getroffen, maar hooguit een gedeelte. 
Deze grootschalige renovatie van Enexis neemt meerdere jaren in beslag omdat de investeringen 
dermate groot zijn, dat deze over meerdere jaren zijn verdeeld. De werkzaamheden worden 
afgestemd tussen Enexis Netbeheer en de gemeente Weert.

Verder hanteert Enexis voor het beheer en onderhoud van de gas,- elektriciteitsnetten en nieuwe 
openbare verlichting verplichte aansluittarieven. Door professioneel regie en toezicht op de gemaakte 
afspraken aangaande hersteltermijnen bij storingen aan het ondergrondse elektriciteitsnet, blijft de 
kwaliteit van de openbare verlichting ook voor de toekomst gewaarborgd. 
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4 Strategie en keuzes

4.1 Criteria openbare verlichting

De openbare verlichting van de gemeente Weert richt zich voornamelijk op de kernen. Daarnaast 
wordt op een verbindingsweg tussen 2 kernen op kruisingen en splitsingen oriëntatieverlichting 
aangebracht. In bijlage 1 is aangegeven welke gebieden binnen de openbare verlichting vallen. Deze 
tabel is indicatief, er zal per project bekeken moeten worden wat de toe te passen verlichtingsklasse 
moet zijn.

Om aan deze klassen te kunnen voldoen, worden er eisen gesteld aan de lichtpunten. De masthoogte, 
het type armatuur en de lampsoort bepalen gezamenlijk of een gewenste klasse haalbaar is. 

Per functiegebied en wegcategorie kunnen uitzonderingen gemaakt worden op basis van 
overwegingen zoals lage verkeersintensiteit versus investeringskosten, milieuaspecten zoals 
lichthinder, lichtvervuiling en flora en fauna. Wij hanteren het principe “licht waar het moet, donker 
waar het kan”. Wij verlichten in beginsel geen speelplaatsen, achterpaden (tenzij bewoners zelf het 
beheer en onderhoud organiseren), recreatieve fiets- en voetpaden, recreatiegebieden (parken), 
natuurontwikkelingsgebieden, buitengebieden en plaatsen waar een alternatieve verlichte (fiets) 
route aanwezig is. Indien er toch sprake is van een concrete behoefte aan openbare verlichting, dan 
zal dit per geval bekeken moeten worden. Zoals aangegeven zijn de sociale- en verkeersveiligheid en 
de beschikbare financiële middelen hierin leidend.

4.2 Weert gaat voor duurzaam! 

Weert realiseert een duurzamer openbare verlichting door de inzet van led en dimmen. Naast de 
bijdrage in energiebesparing en CO2 reductie, kan deze strategie op de lange termijn ook financiële 
voordelen bieden. Bovendien wordt een kwaliteitsverbetering gerealiseerd, die bijdraagt aan de 
sociale- en verkeersveiligheid in de gemeente Weert. Door het verledden van het areaal hoeft er 
minder arbeid te worden verricht en zullen er minder storingen optreden.

Door het dimmen van openbare verlichting en het inzetten van led wordt er naast energiebesparing 
ook winst geboekt voor de biodiversiteit. Verlichting kan het gedrag van nachtvlinders, vogels, 
insecten en amfibieën beïnvloeden door desoriëntatie, aantrekking of juist afstoting. Het dimmen van 
verlichting zorgt voor minder overlast voor gevoelige soorten zoals vleermuizen die nachtactief zijn. 
Door het plaatsen van amberkleurige UV vrije ledverlichting die gedimd wordt naarmate de 
lichtintensiteit na het ondergaan van de zon afneemt, kan hiermee rekening worden gehouden. Door 
rekening te houden met een scherpe afsnede van de lichtinval, de lichtkleur, het plaatsen van zo laag 
mogelijke lichtmasten en het aanbrengen van groenstructuren onder de verlichting om uitstraling te 
beperken, wil gemeente Weert rekening houden met de aanwezige biodiversiteit in de stedelijke 
omgeving en openbare ruimte. 
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Het inzetten van sensoren is een mogelijke maatregel om ervoor te zorgen dat nacht actieve dieren 
geen hinder ondervinden van verlichting wanneer er geen noodzaak voor is. Het verwijderen of niet 
plaatsen van verlichting is mogelijk een oplossing in situaties waarin de openbare veiligheid niet in het 
geding komt door het uitblijven van verlichting. 

Bij herinrichtingen van de openbare ruimte en bij projecten in het kader van het gemeentelijke 
rioleringsplan (GRP) zal de vervanging van de openbare verlichting naar led verlichting en/of dimmen 
worden meegenomen in de financiële paragraaf van het kredietvoorstel van het betreffende  project. 

Ledverlichtingen innovatie
Van het areaal is 80% in de vorige periode al vervangen door laagvermogende lampen. Zoals reeds 
gemeld in paragraaf 1.1 is tot eind 2019 circa 27% al vervangen door led-verlichting. Ledverlichting en 
dimmen zijn interessante opties. Er dient echter wel rekening gehouden te worden met langere 
terugverdientijden. Denk hierbij aan een periode van circa 15 tot 20 jaar. Desondanks is er nog winst 
te behalen door het verder integreren toepassen van led-verlichting.

Een doorrekening laat zien dat wanneer alle conventionele verlichting op dit moment gelijktijdig 
vervangen wordt door ledverlichting en dimmen, het theoretische energie-besparingspotentieel 
boven op de besparing die al gerealiseerd is middels ledverlichting ca. 52% bedraagt3. Het totale 
besparingspotentieel ligt tussen de 1 en 3% van het energieverbruik van de gemeente Weert totaal 
bezien. Het gelijktijdig vervangen van het huidige areaal is niet realistisch omdat er dan sprake is van 
kapitaalvernietiging. Zie ook bijlage 8 (Motie voor het versneld toepassen van led-verlichting) en 
bijlage 9 (Raadsinformatiebrief naar aanleiding van de motie onderzoek versneld toepassen led 
straatverlichting).

Naast het toepassen van ledverlichting zullen verkenningen en pilots worden opgestart op het gebied 
van innovatie. Denk hierbij aan intelligente verlichting, de lichtmast als elektrisch laadpunt en de 
koppeling van lichtmasten met internet (in samenwerking met internetproviders). Denk hierbij ook 
aan concepten als Smart City. Dit is echter alleen mogelijk indien de netten bemeten worden. Hier 
komen we in de begrotingsreflectie in hoofdstuk 5 op terug.

Dimmen en avond/nachtschakeling 
Momenteel wordt er al een deel van de openbare verlichting in de gemeente Weert gedimd, reeds 
19% is voorzien van een dimprofiel. In de nachtelijke uren is er met de led / dim -technologie de 
mogelijkheid om de verlichting naar een lager niveau te schakelen. Er is dan minder behoefte aan licht 
aangezien de meeste mensen van hun nachtrust genieten. Tevens wordt in de gemeente Weert ook 
nog in beperkte mate gebruik gemaakt van een avond/nacht schakeling. Hierbij worden na 23:00 uur 
de lampen uitgeschakeld. Projectgewijs wordt bekeken of we overgaan op dimmen.

3 Rapport: Verledden Adviesrapport Energieakkoord Inzicht & Advies Gemeente Weert d.d. 8 februari 2017



Beheer- en onderhoudsplan openbare verlichting Gemeente Weert 
Versie definitief  20

Bemeteren van de openbare verlichting
Om exact het verbruik van de slimme openbare verlichting te monitoren en op ook exacte opgaven te 
doen van verbruik bij de netbeheerder, zullen er slimme kWh-meters in de openbare verlichting 
moeten worden geplaatst. Op deze manier kunnen de verbruiken enerzijds en de 
duurzaamheidsdoelstellingen anderzijds, nauwkeurig worden bewaakt. In de huidige werkwijze 
worden per kwartaal opgaves gedaan aan de netbeheerder. Op deze wijze vindt echter niet een 100% 
nauwkeurige afrekening plaats. Met het toepassen van bemetering, vindt dit exact volgens verbruik 
plaats. De verwachting is dat hierdoor voor de gemeente winst te behalen is op de verbruikskosten.
Door het gebruik van slimme verlichting en het meten van het verbruik kunnen er stappen worden 
gemaakt op het gebied van de energiebesparing. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op ingegaan.

4.3 Kwaliteit en onderhoud van de openbare verlichting

De gemeente Weert kiest voor een betrouwbare en duurzame openbare verlichting voor haar 
inwoners en bedrijven. De kwaliteit wordt niet alleen bepaald door de eerder benoemde 
kwaliteitsniveaus en uitgangspunten, ook het regulier onderhoud heeft hierin een belangrijke rol.

Voor het vervangen van de openbare verlichting wordt de levensduur voor de armaturen en 
lichtmasten vastgesteld op respectievelijk 25 jaar en 50 jaar. In het verleden werd uitgegaan van 20 
jaar voor de armaturen en 40 jaar voor de masten. De nieuwe generaties led-armaturen kennen 
echter een levensduur van 100.000 branduren wat overeen komt met 25 jaar. 

Het onderhoud van de openbare verlichting is onder te verdelen in:

Preventief onderhoud
- Groepsremplace (groepsgewijs vervangen van lampen van bestaande conventionele 

verlichting , 1 x per  4 jaar);

Correctief onderhoud
- Verhelpen van defecten c.q. storing aan de openbare verlichting;
- Verhelpen van (aanrijd en storm)schade;  
- Verhelpen van schade ten gevolge van molest;
- Rechtzetten van de mast

Inspectief onderhoud
- Reguliere visuele (uitgebreide) inspecties c.q. schouwen.
- Visuele inspecties en eventuele stabiliteitsmetingen;
- Schoon maken van armaturen.

Planmatige vervangingen lichtmasten en armaturen4 
- Het (incidenteel en/of groepsgewijs) vervangen van lichtmasten en armaturen voor of bij 

einde levensduur.

4 Bij vervangingen worden in beginsel dezelfde onderdelen (soort, type en kleur)  gehanteerd zoals bij de huidige situatie.
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Bij het onderhoud van de openbare verlichting wordt rekening gehouden met de landelijke CROW 
beeldsystematiek. In dit kader wordt het onderhoud van de openbare verlichting uitgevoerd op 
beeldkwaliteitsniveau B (‘basisniveau’ ), zie bijlage 2. Dit beeldkwaliteitsniveau wordt gehanteerd in 
veel gemeenten.

Groepsremplace
De komende periode zal bij de resterende conventionele lampen groepsremplace worden uitgevoerd. 
Bij groepsremplace worden de lampen in straten en wijken gelijktijdig, ongeacht of deze defect zijn, 
vervangen bij het einde van hun levensduur. De kans dat deze lampen afzonderlijk achtereenvolgens 
uitvallen is in deze fase groot. Het in één keer groepsgewijs vervangen van deze lampen is op deze 
wijze goedkoper dan afzonderlijk incidentele defecte lampen vervangen. De aannemer hoeft niet per 
storing uit te rijden, maar kan in één ronde alle lichtpunten vervangen waardoor tevens de CO2 
uitstoot van de hoogwerker gereduceerd wordt. Een logisch gevolg hiervan is dat er minder klachten 
van burgers zullen komen. Het uitgangspunt is dat de lampen één maal per 4 jaar vervangen worden 
en dat de armaturen gereinigd worden. Waar mogelijk worden de bestaande armaturen voorzien van 
een led lamp.

Visuele inspectie
Het onderhoudsniveau van de openbare verlichting dient te voldoen aan de gestelde 
beeldkwaliteitsnorm (zie bijlage 2) behorende bij het beeldkwaliteitsniveau “basis”. De 
beeldkwaliteitsnorm heeft o.a. betrekking op het functioneren van de lamp, de rechtstand van de 
lichtmast, de aanwezigheid van het mastdeurtje en de toestand van zowel de uithouder als de 
armatuur. Uit de visuele inspectie mag maximaal 5% afwijking aanwezig zijn t.o.v. de 
beeldkwaliteitsnorm Basis.

Inspectief onderhoud van lichtmasten en armaturen
Om mogelijke (aansprakelijkheids-)risico’s op uitval van de openbare verlichting te verkleinen worden 
extra inspecties uitgevoerd om te bepalen of dit aan de orde is.

4.4 Benodigde ureninzet

Het realiseren van de doelstellingen vraagt t.o.v. het ontzorgingsmodel om inzet van ambtelijke 
capaciteit en uitbesteding. Om hierin meer inzicht te verkrijgen, zijn de benodigde fte’s globaal 
bepaald. 

Uit bijlage 6 blijkt dat voor de jaarlijkse formatie 1,6 fte nodig is om het reguliere beheer en 
onderhoud van de openbare verlichting te kunnen uitvoeren. Dit is passend binnen de huidige 
formatieruimte. Hierbij wordt er van uitgegaan dat er werkzaamheden extern zullen worden 
ondergebracht. Dit betreft onder andere het opstellen van specifieke programma’s en het maken van 
lichtberekeningen.
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5 Begrotingsreflectie

5.1 Huidige begroting exploitatie

Het doel van de begrotingsreflectie is te onderzoeken of e.e.a. aansluit op het beschikbare budget 
voor de periode 2021 – 2030. De jaarlijkse exploitatiekosten5 t.b.v. de openbare verlichting (OVL) en 
verkeersregelinstallaties (VRI) zien er momenteel als volgt uit:

Begrotingsexploitatie OV en VRI  

  

Beschikbaar bedrag: € 400.000

  

Kostenposten, globaal verdeeld:  

Onderhoud en reparaties  € 75.000 - € 100.000

Inspectief onderhoud OVL en kasten € 35.000 - € 50.000   

Vervanging armaturen en lichtmasten € 160.000 - € 180.000

Kleine areaal-uitbreidingen € 10.000 - € 15.000

Onderhoud en reparaties VRI’s € 60.000 - € 80.000

5.2 Jaarlijkse exploitatiekosten

Binnen de jaarlijkse exploitatie zijn de kosten globaal inzichtelijk gemaakt in bovenstaande tabel. Het 
inspectief onderhoud bovenop regulier onderhoud en reparaties, is noodzakelijk vanwege landelijke 
richtlijnen om armaturen en masten te monitoren die bijna aan het einde van de levensduur zijn. 

De herstelkosten door tussentijds falen worden lager dan (theoretische) berekeningen in bijlagen 3 
en 4. Dit komt omdat onderhoud of vervanging al plaatsvindt voordat het falen optreedt en een deel 
van de kosten worden opgevangen binnen de post regulier onderhoud. Indien deze kosten hoger 
worden, gaat dit ten koste van preventieve vervangingen (en dus minder snelle verduurzaming) van 
armaturen en lichtmasten.

De huidige financiële middelen zijn niet toereikend om in de komende tien jaar alle beoogde 
ambities waar te maken. Er zouden dan in een hoger tempo masten en armaturen moeten worden 
vervangen. Hiervoor is binnen de huidige exploitatie circa € 170.000,- beschikbaar. Hiermee kunnen 

5 In het tabel zijn de kosten voor energie, transport en vastrecht niet meegenomen. 
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circa 350 lichtmasten en 2.900 armaturen vervangen worden terwijl er volgens planning (zie bijlage 
5) 621 lichtmasten en 5.658 armaturen vervangen zouden moeten worden.

In onderstaande tabel zijn de benodigde exploitatiebudgetten weergegeven indien alle ambities 
behaald moeten worden.

Periode Benodigd budget
Periode 2021-2030 Vervanging armaturen Vervangen lichtmasten

  5.658 stuks 621 stuks 
Vervangingen € 2.829.000 € 527.850

Totaal incl. voorbereiding Afgerond € 3.400.000

Bemeteren OVL n.a.v. par. 4.2* Eenmalig € 100.000
Dit zijn totaalbedragen voor de komende 10 jaar.
* Dit bedrag wordt opgevoerd als prioriteit in de begroting 2021-2024.

De voordelen van meer preventieve vervangingen zijn:
- Snellere verduurzaming.
- De onderhoudskosten nemen in een hoger  tempo af.
- Door sneller verledden en dimmen wordt de sociale- en verkeersveiligheid verbeterd.
- Het energieverbruik en de CO2 uitstoot nemen in hoger tempo af.
- Conventionele verlichting zal waarschijnlijk op termijn niet meer verkrijgbaar zijn en 

ledverlichting wordt op den duur steeds goedkoper. 

Het jaarlijks energieverbruik van alle openbare verlichting exclusief verkeersregelinstallaties bedraagt 
ca. 2.200.000 kWh per jaar. De energiekosten bedragen gemiddeld ca. € 180.000 per jaar exclusief 
btw, energiebelasting en overige opslagen (bron EED rapportage Het Energiebureau 2018). 
Verdere energiebesparing levert ook meer kostenbesparing op echter is dit niet recht evenredig. Als je 
dit daarbij vergelijkt met de benodigde investeringen dan is het puur vanuit rekenkundig oogpunt niet 
rendabel. Dan zou dit moeten plaatsvinden vanuit andere motieven en/of beleidskeuzes zoals snellere 
verduurzaming, maar niet vanuit het oogpunt van beheer en onderhoud van de openbare verlichting. 
Zoals in paragraaf 4.2 reeds aangehaald, is het bemeteren van het OV-net wel zeer waardevol omdat 
hierdoor de jaarlijkse energie-opgaven volgens het werkelijke verbruik kunnen plaatsvinden. De 
verachting  is dat hierdoor de energiekosten verder afnemen. Het eenmalige investeringsbedrag van 
€ 100.000,- met hieraan verbonden jaarlijkse kapitaalslasten is ook relatief laag. Dit bedrag wordt 
opgevoerd als prioriteit in de begroting 2021-2024.
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6 Supplement: motie verlichting fietspaden

6.1 Motie verlichting fietspaden ringbanen Weert en Weert-Stramproy

In de motie d.d. 15 november 2017 wordt het college van burgemeester en wethouders expliciet 
opgedragen om het goed verlichten van de  fietspaden naast de ringbanen en het fietspad tussen 
Weert en Stramproy aandacht te geven. 

6.2 Uitgangspunten verlichting

Invulling van deze opdracht betekent concreet een areaaluitbreiding van de openbare verlichting. Bij 
de uitvoering wordt rekening gehouden met de uitgangspunten zoals beschreven in dit plan. Denk aan 
duurzaamheid, innovatie (telemanagement en dynamisch verlichting die gekoppeld is aan 
verkeersintensiteit) en dimmen. Er zal ook rekening worden gehouden met het toepassen van 
vleermuisvriendelijke verlichting (flora en fauna). Door dit te doen wordt tegelijkertijd voldaan aan de 
wensen ten aanzien van biodiversiteit en duurzaamheid.

6.3 Extra financiële consequenties naast de eerder beschreven begrotingswijziging

Deze areaaluitbreiding betekent naast de begrotingswijziging zoals aangegeven in hoofdstuk 5 nog een 
eenmalig extra investeringskrediet in 2021 en een structurele jaarlijkse verhoging van het 
exploitatiebudget. 40% van de kosten zijn voor de armaturen en 60% zijn voor de masten en 
aansluitingen van de netbeheerder

€ 6 .54 0€ 76 3 .0 0 0

St r uc t ur eel  j aar l i j kse ver ho g i ng  t .b .v .  exp l o i t at i e

beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud (15 € per lichtmast)

€ 6.540

T o t aal

Fietspaden Ringbanen Noord, Oost, Zuid en West
Fietspaden Weert  - Stramproy

Ext r a éénmal i g e k r ed i et ver s t r ekk i ng  2 0 2 1

Uitbreiding areaal

Armaturen en lichtmasten

€ 423.000
€ 350.000

Ext r a w ensen

M otie gemeenteraad 15 november 2017

Extra eenmalige kredietverstrekking 2021

Uitvoering motie 2017
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7 Tot slot

Dit beheer en onderhoudsplan geldt voor de periode 2021– 2030. Het is zinvol om 3 jaar na 
inwerkingtreding de realisatie te evalueren gezien de ontwikkelingen rondom techniek (led), en de 
gemeentelijke - en marktontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en financiën. Naar aanleiding van 
dit plan wordt gewerkt met een meerjarig uitvoeringsplan. Hierin worden onder andere de volgende 
onderdelen uitgewerkt:

- Vervangingsprojecten
- Inhaalslag wegwerken uitgesteld onderhoud 
- Regulier beheer en onderhoudsprogramma
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8 Bronnen

- Beheerbestand gemeente Weert d.d. Mei 2019
- Licht in Weert d.d. 10-11-2000
- Verledden OV-Areaal (Candelux)
- Adviesrapport Energie Inzicht & Advies Gemeente Weert
- Steekproef EPOV Gemeente Weert 2017
- Figuur blz. 7 is afkomstig van Infra-lux
- EED rapportage Het Energiebureau 2018
- 1e versie OV-plan Levatis
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Bijlage 1 Scope van de openbare 
verlichting in Weert 

Alle kernen van komgrens tot komgrens en de onderstaande verbindingswegen op kruisingen en 
splitsingen van wegen

Weert – Laar:

Route via Boshoven naar Laar via Rietstraat

Route via Molenakker naar Laar via Laarderweg

Weert – Swartbroek:

Route via Roermondseweg en Ittervoorterweg

Weert – Tungelroy:

Route via Maaseikerweg en Tungelerdorpstraat(of via Kemperveldweg)

Weert – Stramproy:

Route via Maaseikerweg

Weert – Altweerterheide:

Route via Bocholterweg. (Fietsroute via Mastenbroekweg)

Weert – Boshoven:

Route via meerdere mogelijkheden voor Fietsers

Stramproy – Tungelroy:

Route via Vloedmolenweg, Kievitspeelweg, Truppertstraat

Stramproy – Altweerterheide:

Route via Bergerothweg, Eltenbosdijk, Heltenbosdijk, Zoomweg

Tungelroy – Swartbroek:

Route via Tungelerdorpstraat - Pelmersheideweg

Altweerterheide - Tungelroy:
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Route via Zoomweg, Heltenbosdijk, Wijfelterbroekdijk en Tuurkesweg (gedeeltelijk)

Stramproy – Neeritter

Route via Molenweg

Stramproy Ell

Route via Ellerweg

Swartbroek – Ell

Route via Ittervoorterweg

Altweerterheide – Belgie

Route via Bocholterweg

Weert –Budel

Route via Geuzendijk tot aan heidegebied
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Bijlage 2 Beeldkwaliteit
De beeldkwaliteitscatalogus (CROW) openbare ruimte biedt landelijke standaard 
beeldkwaliteitsniveaus voor het onderhoud van de openbare ruimte. De foto’s, beschrijvingen en 
prestatie-eisen in de beeldkwaliteitscatalogus stellen beheerders van openbare ruimte in staat om 
inzichtelijk te communiceren met hun bestuurders, gebruikers en uitvoerders van het onderhoud. De 
beeldkwaliteitscatalogus bevat ruim 200 schaalbalken met vijf kwaliteitsniveaus, variërend van zeer 
hoog (A+) tot zeer laag (D), waarmee de gewenste kwaliteit per gebied kan worden gekozen. De 
kwaliteitseisen kunnen worden opgenomen in een beeldbestek.  
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Voor openbare verlichting in de gemeente Weert is de B beeldkwaliteitsniveau (basis) zoals 
beschreven in de CROW Standaard leidend (zie CROW, vigerend).
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Leeswijzer bijlagen 3, 4 en 5:

In de paarse tabellen van bijlage 3 zijn de financiële consequenties en maatregelen aangegeven indien 
de leeftijd van de armaturen wordt opgerekt van 20 naar 25 jaar.

In de gele tabellen van bijlage 3 zijn de financiële consequenties en maatregelen aangegeven indien de 
leeftijd van de masten wordt opgerekt van 40 naar 50 jaar.

In de groene tabellen van bijlage 3 zijn de financiële consequenties aangegeven indien we het 
uitgesteld onderhoud van de armaturen bepalen vanaf 20 jaar of 25 jaar en de masten vanaf 40 jaar of 
50 jaar. 

In bijlage 4 is aangegeven hoeveel armaturen en masten vervangen gaan worden en vergeleken 
tussen vervangen na 20 jaar voor de armaturen en 40 jaar voor de masten en 25 jaar voor de 
armaturen en 50 jaar voor de masten. De verwachte levensduur van de nieuwe generaties 
ledarmaturen is ca. 100.000 branduren wat overeenkomet met 25 jaar. Dit samen met de extra 
maatregelen en inhaalslag uitgesteld onderhoud financieel vergeleken.

In bijlage 5 zijn de plaatsingsjaren van de masten en armaturen aangegeven en dit weer vergeleken 
met vervangen binnen 20/40 of 25/50 jaar. Met de kleuren wordt aangegeven binnen welke periode 
hoeveel armaturen en masten vervangen gaan worden.
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Bijlage 3 Scenario’s levensduurverlenging 

20 25

Levensduur
Vervanging bij 
levensduur van 20 
jaar

Vervanging bij levensduur van 25 
jaar

Aantal

Binnen de 
beleidsperiode te 

vervangen 
armaturen:

4626

Binnen de beleidsperiode te 
vervangen armaturen:

4219
Financiele 
consequent
ies

€ 2.313.000 € 2.109.500

Voordelen

Functionaliteit is 

optimaal

Beperkt vervangingskosten door 
uitgestelde levensduur/ Uitstel 

vervangingskosten t.o.v. optie 1: 

€ 203500

Nadelen Geen Risico voortijdige uitval

Reguliere vervanging van de armaturen (2021-2030)
20 25

Frequentie 
inspectie

geen
Inspecteren (1x/5jr) vanaf 20 tot 25 
jaar

inspectie 
armaturen

geen 4219

uitval 10% geen 422
kosten 
vervanging

geen € 211.000

kosten
inspectie

geen € 10.000

Financiele
consequent
ies

geen € 221.950

Voordelen

geen

Levensduur wordt op verantwoorde 
wijze opgerekt naar 25 jaar en 
daarmee wordt de investering 

uitgesteld

Nadelen Geen

Structureel kosten voor het 

inspecteren van de levensduur: 

Veiligheidsrisico door uitval

Extra inspectie van de armaturen (2021-2030)

40 50
Levensduur geen inspecteren 40 tot 50 jaar
inspectie 
licht 
masten

geen 510

uitval 10% geen 51
kosten 
vervanging

geen € 43.350

Kosten 
inspectie

geen € 28.050

Financiele 
consequent
ies

geen € 71.400

Voordelen geen

Levensduur wordt op voor zover 
mogelijk verantwoorde wijze 

opgerekt naar 50 jaar en daarmee 
wordt de investering uitgesteld

Nadelen geen

Structureel kosten voor het 
inspecteren van restlevensduur: 
Financieel risico door steeds hoger 
wordend percentage uitval.

Extra maatregelen lichtmasten (2021-2030)

40 50

Levensduur
Vervanging bij 
levensduur van 40 
jaar Vervanging bij levensduur 

van 50 jaar

Aantal

Binnen de 
beleidsperiode te 

vervangen 
lichtmasten:

2.010

Binnen de beleidsperiode 
te vervangen lichtmasten:

516
Financiele 
consequenties € 1.708.500 € 438.600

Voordelen

Functionaliteit 
verlichting is 

optimaal

Levensduur wordt 
opgerekt naar 50 jaar. 

Uitstel vervangingskosten 
.

€ 1.269.900

Nadelen Geen
Risico voortijdige d.t.v. 
uitval

Reguliere vervanging van de lichtmasten (2021-2030)
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Uitgangspunten:

- plaatsen en leveren led-armatuur (inclusief dimmen): 500 euro
- plaatsen en leveren lichtmast: 850 euro

20 25

levensduur
in 2019 vervangen van alle 

armaturen ouder >20 jaar

in 2019 vervangen van 
alle armaturen ouder >25 
jaar

financiele 
consequent
ies

Aantal armaturen

2818

In de komende 

beleidsperiode bedraagt 

dit ca.: € 1.409.000

Aantal armaturen

1439

In de komende 

beleidsperiode bedraagt 

dit ca.: € 719500

voordelen

Verbetering van 
verlichtingskwaliteit en 
bedrijfszekerheid naar 
huidige maatstaven.
Voldoet aan landelijk 
gestelde technische 

levensduur. Na uitvoering 
van de inhaalslag zijn alle 
armaturen jonger dan 20 

jaar

Gedeeltelijke verbetering 
van verlichtingskwaliteit 
en bedrijfszekerheid naar 

huidige maatstaven. Te 
vervangen volgens huidig 

beleid.

nadelen geen
Beperkte 

aansprakelijksheidrisico

Inhaalslag uitgesteld onderhoud armaturen

40 50

levensduur
in 2019 vervangen van 
alle masten ouder >40 
jaar

in 2019 vervangen van 
alle masten ouder >50 
jaar

financiele 
consequenties

Aantal masten

621

In de komende 

beleidsperiode bedraagt 

dit ca.: € 527850

Aantal masten

105

In de komende 

beleidsperiode bedraagt 

dit ca.: € 89250

voordelen

Direct uitgesteld 
onderhoud weggewerkt. 

Na uitvoering van de 
inhaalslag zijn alle 

lichtmasten jonger dan 
40 jaar

Levensduur wordt 
opgerekt naar 50 jaar. 

Uitstel 
vervangingskosten

nadelen geen
Beperkte 

aansprakelijksheidrisico 
d.t.v. uitval

Inhaalslag uitgesteld onderhoud masten
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Bijlage 4 Financiële consequenties led en 
Dimmen

Vervangingsinvesteringen bij diverse levensduren i.r.t. toepassen van led en Dimmen

Consequenties opties periode 2021 - 2030

Levensduur arm/lm aantal 20/40 aantal 25/50

Regulier vervangen
armaturen 4.626 € 2.313.000 4.219 € 2.109.500

Inspecteren armaturen en uitval (indicatief) 0 € 0 4.219 € 221.950

Regulier vervangen lichtmasten 2.010 € 1.708.500 516 € 438.600

Preventieve maatregelen lichtmasten 
(indicatief) 0 € 0 516 € 72.580

Inhaalslag uitgesteld
onderhoud armaturen 2.818 € 1.409.000 1.439 € 719.500

Inhaalslag uitgesteld
onderhoud lichtmasten 621 € 527.850 105 € 89.250

 Totale kosten  € 5.958.350  € 3.651.380
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Bijlage 5 Levensduur in relatie tot 
vervangingstermijnen

Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

Jaartal Aantal 20 jaar 25 jaar Jaartal Aantal 40 jaar 50 jaar

1965 6 1985 1990 1960 1 2000 2010

1967 1 1987 1992 1965 22 2005 2015

1969 12 1989 1994 1966 4 2006 2016

1970 7 1990 1995 105 1967 24 2007 2017

1971 2 1991 1996 1968 26 2008 2018

1973 2 1993 1998 1969 28 2009 2019

1974 2 1994 1999 1970 94 2010 2020

1975 2 1995 2000 1971 29 2011 2021

1976 2 1996 2001 1972 32 2012 2022

1977 9 1997 2002 1973 45 2013 2023

1978 1 1998 2003 1974 39 2014 2024

1979 1 1999 2004 516 1975 23 2015 2025

1980 12 2000 2005 1976 71 2016 2026

1439 1981 1 2001 2006 1977 73 2017 2027

1982 17 2002 2007 1978 55 2018 2028

1983 6 2003 2008 1979 55 2019 2029

1984 17 2004 2009 1980 196 2020 2030

1985 28 2005 2010 1981 154 2021 2031

1986 31 2006 2011 1982 235 2022 2032

1987 61 2007 2012 1983 135 2023 2033

1988 108 2008 2013 1984 169 2024 2034

1989 234 2009 2014 1985 159 2025 2035

1990 104 2010 2015 1986 151 2026 2036

1991 62 2011 2016 1987 130 2027 2037

1992 122 2012 2017 1988 320 2028 2038

1993 323 2013 2018 1989 361 2029 2039

1994 266 2014 2019 1990 220 2030 2040

1995 340 2015 2020 1991 138 2031 2041

1996 341 2016 2021 1992 210 2032 2042

1997 255 2017 2022 1993 371 2033 2043

1998 293 2018 2023 1994 452 2034 2044

1999 150 2019 2024 1995 412 2035 2045

4219 2000 146 2020 2025 1996 332 2036 2046

2001 378 2021 2026 1997 322 2037 2047

2002 866 2022 2027 1998 397 2038 2048

2003 741 2023 2028 1999 136 2039 2049

2004 709 2024 2029 2000 176 2040 2050

2005 846 2025 2030 2001 221 2041 2051

2006 187 2026 2031 2002 279 2042 2052

2007 260 2027 2032 2003 158 2043 2053

2008 379 2028 2033 2004 170 2044 2054

2009 114 2029 2034 2005 752 2045 2055

2010 340 2030 2035 2006 982 2046 2056

2011 1236 2031 2036 2007 368 2047 2057

2012 467 2032 2037 2008 221 2048 2058

2013 590 2033 2038 2009 101 2049 2059

2014 546 2034 2039 2010 320 2050 2060

2015 295 2035 2040 2011 538 2051 2061

2016 319 2036 2041 2012 438 2052 2062

2017 432 2037 2042 2013 609 2053 2063

2018 793 2038 2043 2014 315 2054 2064

2019 117 2039 2044 2015 43 2055 2065

2016 193 2056 2066

2017 129 2057 2067

2018 163 2058 2068

2019 2 2059 2069

Totaal 12579 Totaal 11799

Beleidsperiode 2030 -2034

Beleidsperiode 2035 -2039

Armaturen Masten

Legenda

Beleidsperiode xxxx - 2019  (= ui tgesteld onderhoud)

Beleidsperiode 2020 -2024

Beleidsperiode 2025 -2029
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Bijlage 6 FTE Openbare verlichting
Inzet uren OVL in de beleidsperiode 2021 - 2030

werkzaamheden intern uren per jaar uren per jaar

Functioneel beheerder directievoerder/toezicht

Jaarplanen (uitvoeringsplan) 60

Vertrekken van opdrachten t.b.v. uitbreidingen en reconstructies 60

Accorderen facturen 48 24
Directievoering en toezicht (aansturing aannemer tijdens bouwoverleg aangaande bestek: 
beheer en onderhoud 200 720

Voortgangsoverleg met netbeheerder 80 20

Toestsen bestand 120

Muteren OVL data en bijhouden beheerssysteem 40 140

Bijwonen van opleveringen 16 16

Audits proces 4

Steeksproefgewijs controleren van verlichtingsplannen 96

Steeksproefgewijs controleren van termijnstaten/ productiestaten 16 32

Evaluatie aannemer 80 4

Intern overleg 100 60

Afhandelen klachten en meldingen 24 24

Communicatie burgers, winkeliersverenigingen en andere instanties 24

Overige zaken 24

Analyseren storingen, klachten tbv optimalisatie beleid en onderhoud 8 8

Beleidsschouw 16 16

Opleidingen, marktverkenning en gesprekken met leverenciers 40 20

Totaal 1056 1084

Eigen uren en formatie Uren/FTE Uren/FTE

Aantal uren 1056 1084

Aantal FTE 0,8 0,8

Totaal Aantal FTE

Werkzaamheden extern bureau Uren per jaar
Opstellen beleidsplannen, beleidsadviezen en evaluaties 200
Opstellen van plannen en bestekken tbv uitbreidingen, reconstructies en planmatige 
vervangingen 200

Overig
Totaal 400

Uitbesteding

Eigen formatie

Benodigde capaciteit per medewerker

1,6

Er wordt uitgegaan van 1380 declarabele cq werkbare uren per jaar
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Bijlage 7 Motie verlichten fietspaden
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Bijlage 8 Motie versneld toepassen led-verlichting
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Bijlage 9 Raadsinformatiebrief motie 
onderzoek led straatverlichting
(losse bijlage)


