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SAMENVATTING 
Openbare verlichting levert een grote bijdrage aan de veiligheid voor voetgangers, fietsers 

en het gemotoriseerd verkeer. Verlichting vergroot de verkeersveiligheid en draagt ook bij 

aan de sociale veiligheid. Verlichting bepaalt ook de uitstraling, sfeer en aantrekkelijkheid 

van de openbare ruimte; zowel overdag als ‘s avonds. Overdag door de beeldkwaliteit qua 

vormgeving, plaatsing en onderhoud van lichtmasten en armaturen en in de avond door 

een prettige verlichting. 

 

Een veilige en duurzame installatie is tevens van essentieel belang. Een veilige installatie 

betekent aan de ene kant dat een mast niet omvalt en dat de mast veilig is aan te raken 

(aanrakingsveiligheid). Aan de andere kant moet de verlichting niet zomaar uit kunnen 

vallen zodat de verlichtingskwaliteit behouden blijft.  

 

Door innovatieve technieken toe te passen, wordt bewuster om gegaan met licht en het 

verbruik van energie. Led-techniek, dimmen en zelf schakelen van de verlichting zijn 

hiervan voorbeelden, om de installatie verder te verduurzamen. 

 

Domein OVL 

De gemeente Leiderdorp is verantwoordelijk voor de instandhouding van het domein OVL. 

Het domein openbare verlichting (OVL) van de gemeente Leiderdorp bestaat uitsluitend uit 

een bovengronds deel (lichtmasten en armaturen). Het ondergrondse deel wordt beheerd 

door netbeheerder Liander. 

 

Bovengronds areaal Aantal (2019) 

Masten  5.129 

Armaturen  5.276 

Lampen  5.388 

 

Het onderhoud aan het domein OVL is grotendeels op orde en kan met de beschikbare 

budgetten grotendeels op orde gehouden worden. Voor lichtmasten zijn qua levensduur 

geen noemenswaardige achterstanden. De armaturen die de levensduur hebben bereikt 

worden binnen de beheerperiode vervangen. 

 

Het areaal bestaat grotendeels uit energie-efficiënte conventionele verlichting. Inefficiënte 

lichtbronnen en lampen met een slechte herkenning komen nagenoeg niet meer voor. 

Verder is Leiderdorp gestart met het vervangen van conventionele verlichting voor led 

verlichting. Inmiddels is ca. 11% van de armaturen uitgevoerd in led-techniek. Eind 2020 

zal dit ca. 20% bedragen. 
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Figuur 1: Toename in LED, gemeente Leiderdorp periode 2020 - 2029 

 
Beeldkwaliteit 

In de afgelopen jaren is het onderhoud ten behoeve van de visuele kwaliteit verder 

geoptimaliseerd. Structureel worden al tijdens vervangingen van lampen de lichtpunten 

visueel geïnspecteerd en de geconstateerde gebreken hersteld. 

 

Installatieverantwoordelijkheid 

In Leiderdorp zijn we bewust van de eigen verantwoordelijkheid op de elektrotechnische 

veiligheid van de installatie. In 2018 is een IV-er begonnen om in gezamenlijkheid met de 

gemeente verdere invulling te geven aan het IV-schap.  

 

Vervangingsplan 

Op basis van leeftijd is een vervangingsplan opgesteld. Bij deze wijk/buurtgerichte 

vervanging past Leiderdorp led-techniek toe in combinatie met het dimmen van de 

verlichting. 

 

Met de realisatie van vervangingen bespaart Leiderdorp op zowel energie als 

onderhoudskosten doordat de nieuwe armaturen minder stroom verbruiken en minder 

lampvervangingen nodig zijn. Ook neemt het aantal lampstoringen naar verwachting af. 

 

Benodigde en beschikbare budgetten 

In onderstaande tabellen zijn de budgetten voor het domein OVL onderverdeeld in de 

gemeentelijk gehanteerde categorieën voor de financiële vergelijking. 
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Tabel 1: uit databestand GBI 10-01-2019 

EXPLOITATIE OMSCHRIJVING 2020 2021 2022 2023 2024 

  
  

PERIODIEKE B&O KOSTEN € 79.463 € 77.580 € 76.438 € 75.401 € 74.396 

REINIGEN LED ARMATUREN   
(Euro)  

€ 612 € 24 € 888 € 1.512 

TOTALE KOSTEN  
BEHEER & ONDERHOUD 
(EURO) 

€ 79.463 € 78.192 € 76.462 € 76.289 € 75.908 

 

 

Tabel 2: uit databestand GBI 10-01-2019 

VOORZIENING OMSCHRIJVING 2020 2021 2022 2023 2024 

  
  

CONSERVEREN MASTEN  
(Euro) 

         

VERVANGEN LAMPEN   (Euro) € 3.487 € 2.901 € 12.674 € 9.468 € 22.414 

TOTALE KOSTEN 
VOORZIENING (EURO) € 3.487 € 2.901 € 12.674 € 9.468 € 22.414 

 

 

Tabel 3: uit databestand GBI 10-01-2019 

INVESTERINGEN OMSCHRIJVING 2020 2021 2022 2023 2024 

  
  

VERVANGEN MASTEN   
(Euro) 

€ 333.912 € 214.373 € 194.801 € 180.596 € 232.898 

VERVANGEN 
ARMATUREN (Euro) 

€ 214.896 € 131.508 € 122.301 € 116587 € 157.501 

OVL deel Hoofdstraat 
Oranjewijk 

€ 170.000 
1
     

OVL Oranjewijk      

TOTALE KOSTEN  
INVESTERINGEN  
(EURO) 

€ 718.808 € 356.257 
2
 € 326.615 € 306.098 € 402.111 

 

Het saldo voor de exploitatiekosten vertoont een dalende trend. Dat is te verklaren door 

de geleidelijke toename van duurzame LED verlichting. In de beheerperiode wordt een 

voorziening getroffen voor het groot onderhoud, o.a. schilderen van de lichtmasten, 

groepsremplace van lampen en het reinigen van (led-) armaturen.  

De investeringskosten laten over de beheerperiode een wisselend verloop zien. De 

                                                
1 €170.000 opgenomen in 2020 onder de kopjes “vervangingen masten en armaturen” t.b.v. de OVL 

deel Hoofdstraat in de Oranjewijk 
2 Totaal bedrag is gelijk aan (vervangingen masten + vervangen armaturen * 1,03 . De factor 1.03 is 
een correctiefactor van 3% die is toegepast vanaf 2021. 
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verklaring hiervoor is tweeledig. Om kapitaalvernietiging te voorkomen worden masten en 

armaturen in beginsel vervangen bij het einde van de economische levensduur. Daarnaast 

wordt er bij vervangingen rekening gehouden met andere voorzieningen in de openbare 

ruimte (integraal beheer openbare ruimte) en eventueel areaaluitbreidingen.  
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1. INLEIDING 

 

1.1. Aanleiding beheerplan Openbare Verlichting  

In de Financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet, staat in artikel 13 dat er 

een actueel beleidskader onderhoud kapitaalgoederen moet zijn. Het domein openbare 

verlichting (OVL) is een van de kapitaalgoederen van de gemeente Leiderdorp.  

 

De beleidskaders voor het kapitaal worden opgenomen in het beleidsplan Openbare 

verlichting en de additionele beleidsnotitie. Om de beleidskaders uit te werken is een 

uitvoerend kader nodig om het domein OVL op een structurele wijze te beheren. Voor dit 

doel heeft de gemeente Leiderdorp gekozen om een beheerplan OVL op te stellen. 

 

1.2. Doelstelling 

Het beheerplan geeft de tactische en operationele kaders weer voor de OVL in Leiderdorp. 

Het beschrijft de omvang en huidige kwaliteit van de te beheren arealen, de gewenste 

kwaliteit, en beheersmaatregelen om de doelen te realiseren en de budgetten die daarvoor 

nodig zijn. Het gaat hierbij zowel om het dagelijks, groot onderhoud en vervangingen en 

andere beheertaken. 

 

1.3. Werkwijze opstellen beheerplan 

Het beheerplan is opgesteld op basis van input vanuit de bestaande wettelijke en 

gemeentelijke beleidskaders rondom het domein OVL en de kwaliteit en kwantiteit van het 

domein door middel van de beschikbare beheergegevens. Daarnaast hebben de 

medewerkers van de gemeentelijke organisatie met betrokkenheid bij het domein OVL 

input geleverd op de conceptversie van het beheerplan. 

 

1.4. Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft het juridische kader en het beleidskader van het beheer en 

onderhoud van de OVL. De organisatiestructuur en rollen binnen het domein OVL, en de 

invloed op andere domeinen wordt beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 geeft inzicht 

op het niveau van beheer van de OVL. In de hoofdstukken 5 t/m 7 zijn de hoofdtaken 

van het beheer en onderhoud benoemd, te weten dagelijks onderhoud, groot onderhoud 

en vervangingen. Per hoofdtaak wordt weergegeven welke beheeronderdelen, externe 

partijen en mensen hiervoor benodigd zijn. Hoofdstuk 8 geeft de inspectiemethode weer 

waarop de kwaliteit en kwantiteit van het areaal nu en in de toekomst wordt gemonitord 

en de termijnen wanneer de werkzaamheden van het groot onderhoud en de 

vervangingen plaatsvinden. Hoofdstuk 9 en 10 geven respectievelijk de kwantiteit en 

kwaliteit van het areaal weer. De kosten voor de verschillende beheertaken van de OVL 

komen in hoofdstuk 11 in beeld. Hoofdstuk 12 gaat in op de benodigde en beschikbare 

budgetten. Hoofdstuk 13 geeft een samenvatting van het uitvoeringsplan voor de jaren 

2018 - 2022. Hoofdstuk 14 geeft een meerjarenperspectief voor de OVL.  
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2. BELEID EN REGELGEVING  

 

2.1. Juridisch kader  

De belangrijkste juridische kaders voor het beheer en onderhoud van de OVL bestaan uit 

de landelijke en Europese wet- en regelgeving. Onderstaand worden de belangrijkste 

kaders kort beschreven. 

 

 Burgerlijk wetboek (Aansprakelijkheid) 

Op basis van het Burgerlijk Wetboek is de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk 

voor schade, als de weg, inclusief de OVL, niet voldoet aan de eisen die men daaraan 

mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert. In dit kader vervalt 

de aansprakelijkheid als de weg en de OVL in een zodanige staat van onderhoud 

verkeren, dat deze veilig te gebruiken zijn. 

 

 Arbowetwet 

De wet stelt, met de Arbowet (en het Bouwbesluit), eisen aan de kwaliteit en 

bedrijfsvoering van elektrische installaties. Het doel hiervan is de veiligheid 

garanderen van iedereen zich in de buurt van elektrische installaties bevindt of er 

arbeid aan verricht. Aan deze installatieverantwoordelijkheid (IV-schap) geeft 

Leiderdorp een praktische invulling aan door het toepassen van de normen NEN 1010 

(voor de aanleg van installaties) en NEN 3140 (voor de bedrijfsvoering van bestaande 

installaties). In 2018 is een IV-er begonnen om in gezamenlijkheid met de gemeente 

verdere invulling te geven aan het IV-schap. 

  

 Elektriciteitswet 

De wet omvat onder meer het beheer en instandhouding van het kabelnet en 

ontsteekpunten. Voor de OVL gebruikt de gemeente het net van de netbeheerder 

Liander. De netbeheerder is belast met het in stand houden en in goede staat houden 

van het kabelnet. 

 

 CENELEC 

Europese normen die aan elektrotechnische producten zijn gesteld. Producten voor de 

OVL mogen alleen dan op de markt worden gebracht als ze zijn voorzien van een CE-

markering. 

 

 Aanbestedingsrichtlijn 

De gemeente volgt de Europese aanbestedingsrichtlijn. Tevens hanteert de gemeente 

Leiderdorp haar eigen vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

 

 WION 

Overheden zijn sinds 1 juli 2010 verplicht om kabel- en leidinggegevens digitaal 

beschikbaar te hebben. De WION (Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten) 

is ingesteld om schade aan kabels door graafwerkzaamheden te voorkomen. Degenen 

die graafwerkzaamheden wil verrichten, dienen een Klic-melding te doen om de 

locatie van de voorgenomen werkzaamheden te melden. Een overzicht van locaties 

met de daar aanwezige kabels en leidingen is hierbij van essentieel belang. 

 

Voor een toelichting op bovengenoemde kaders Aansprakelijkheid en Arbowet en 

Bouwbesluit zie bijlage 1. 
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2.2. Beleidskader  

Voor het beheer en onderhoud van de OVL is het huidige beleidsplan openbare verlichting 

(2012 - 2017)) kaderstellend.  Op het moment van schrijven van dit beheerplan wordt het 

nieuwe beleidsplan voor 2019 – 2026 opgesteld c.q. vastgesteld. In dit hoofdstuk zijn de 

relevante kaders benoemd. 

 

 Verlichtingsrichtlijn gemeente  

De gemeente Leiderdorp past voor nieuw aan te brengen OVL de Nederlandse 

Praktijk Richtlijn 13201 (NPR13201) toe. Dit is de huidige landelijk geaccepteerde 

richtlijn, uitgebracht door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde 

(NSVV). Op specifieke punten behoudt de gemeente zich het recht voor om 

hiervan af te wijken indien de omstandigheden dat vergen. 

 

 SER- Energieakkoord  

In 2013 zijn landelijke afspraken gemaakt om het energieverbruik te verminderen. 

De gemeente Leiderdorp kiest ervoor om het areaal energiezuiniger te maken 

vanuit haar duurzaamheidsambitie. Volgens het vervangingsschema wordt de OVL 

verled3 in combinatie met dimmen. Hierdoor wordt kapitaalvernietiging door 

eerdere vervanging dan de levensduur voorkomen. 

 
2.3. Regionale afspraken 

Leiderdorp werkt geruime tijd samen met andere gemeenten rondom het domein OVL. 

 

 Servicepunt71 

Vanaf 1 januari 2012 zorgt Servicepunt71 voor de interne bedrijfsvoering van de  

gemeenten Leiderdorp, Leiden, Zoeterwoude en Oegstgeest en levert producten 

en diensten op het gebied van ICT, HRM, Financiën, Juridische Zaken en Inkoop. 

Voor het domein OVL zorgt het Servicepunt71 o.a. voor het begeleiden van de 

aanbestedingen van het onderhoudscontract en vervangingsprojecten. 

 

 Periodiek overleg beheerders regiogemeenten 

Dit periodiek overleg komt voort uit het opstellen van de Regionale 

Uitgangspuntennotitie ‘Licht in ’t Zicht’. Deze notitie is op het initiatief van de 

gemeente Leiden, Rijnwoude en Katwijk, en de Milieudienst West-Holland 

(voorloper van de Omgevingsdienst West-Holland) tot stand gekomen. De 

betrokken gemeenten zijn: Leiden, Zoeterwoude, Noordwijk, Hillegom, Lisse, 

Katwijk, Voorschoten, Teylingen, Oegstgeest, Alphen aan den Rijn, Kaag en 

Braasem en Noordwijkerhout. De gemeente Leiderdorp neemt twee maal per jaar 

deel aan deze regionale overleggroep van plaatselijke gemeenten over het 

onderwerp openbare verlichting. Primaire doelstelling is het opdoen en delen van 

kennis. Daarnaast wordt gezamenlijk opgetrokken in de contacten met 

netbeheerder Liander.  

 

 Samenwerking met buurgemeenten 

Daarnaast intensiveert de gemeente de samenwerking met omliggende 

gemeenten in de regio om kennis te delen en mogelijke synergievoordelen te 

behalen. Zo heeft de gemeente in samenwerking met omliggende gemeenten 

Leiden, Zoeterwoude en Oegstgeest in 2017 invulling gegeven aan 1 beheer en 

onderhoudscontract voor openbare verlichting.  

                                                
3 Het vervangen van ‘conventionele’ armaturen door armaturen met led-techniek. 
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 Duurzaam inkopen 

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en Servicepunt71 

kopen jaarlijks voor circa 220 miljoen euro in. Dit komt neer op ongeveer één 

derde van de gezamenlijke uitgaven van deze organisaties. Gezien het grote 

financiële en inhoudelijke belang dat hiermee gemoeid is, zijn uitgangspunten, 

ambities en kaders ontwikkeld op grond waarvan de aanbestedingen worden 

uitgevoerd. Volg voor meer informatie hierover de digitale link naar her 

inkoopbeleid. 

(http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leiderdorp/43

5414/435414_1.html) 
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3. OPENBARE VERLICHTING BEHEER IN DE GEMEENTE LEIDERDORP 

 

3.1. Beheerder: regisseur openbare verlichting 

De beheerder van het domein OVL heeft als taak om de regie te voeren over de 

instandhouding van de huidige installatie. De beheerder in de gemeente Leiderdorp is ook 

verantwoordelijk voor de beleidsvorming van de OVL. 

 

De beheerder heeft voor de instandhouding de volgende werkgebieden: 

- Initiatie groot onderhoud en vervangingen; 

- Regievoering onderhoudspartijen; 

- Integrale samenwerking met andere domeinen in de openbare ruimte; 

- Monitoring kwaliteit en kwantiteit areaal; 

- Invoering en bijhouden GBI-beheersysteem voor het domein OVL; 

- Budgethouder voor de beheer- en onderhoudskosten OVL; 

- Uitvoering werkzaamheden (elektro)technische veiligheid van de installatie in 

samenwerking met de gedelegeerd Installatieverantwoordelijke; 

- Toetsing projectontwikkeling op beheer- en onderhoudsconsequenties 

 

3.2. Plaats in de organisatie 

 
In onderstaand organogram is schematisch de organisatiestructuur binnen gemeente 

Leiderdorp weergegeven. 

 

 
 

3.4. Beheermissie gemeente Leiderdorp 

De beheermissie geeft op het hoogste niveau het bestaansrecht van het beheer aan. De 

beheermissie voor de gemeente Leiderdorp kan worden omschreven als het in stand 

houden van - en het blijven streven naar - een duurzame en aantrekkelijke openbare 

ruimte, waarin bewoners en bezoekers zich op een veilige- en prettige manier kunnen 

bewegen.  
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3.5. Beheervisie Gemeente Leiderdorp  

De beheervisie is een vertaling van de beheermissie en maakt inzichtelijk hoe de 

gemeente op lange termijn de openbare ruimte wil beheren. De beheervisie stelt een om 

te komen tot een integraal beheerplan openbare ruimte. De beheervisie beschrijft op 

welke kwaliteit een gebied beheerd moet worden. Met de beheervisie is er een weg in 

geslagen die leidend is voor de komende 10 jaar.   

 

De gemeente Leiderdorp heeft in 2014 een beheervisie opgesteld: “Beheervisie openbare 

ruimte. 06-03-2014”. Een link naar dit document kan worden gevonden onder het 

volgende webadres: 

https://www.leiderdorp.nl/bestand/beheervisie_gemeente_leiderdorp_(maart_2014)_5645

56 

 

Op dit moment wordt een cyclisch beheer toegepast. Dit houdt in dat er gewerkt wordt 

met een vaste route waarin alle onderdelen van het beheer worden meegenomen. Als er 

een melding komt die niet binnen de werkzaamheden van de geplande route valt, wordt 

besloten de melding te behandelen en indien mogelijk direct te verhelpen.   

 

Om te bepalen welke beeldkwaliteit per structuurelement gehanteerd kan worden, zijn de 

wettelijke kaders inzichtelijk gemaakt. De aspecten waar met name rekening mee 

gehouden moet worden zijn de kapitaalgoederen, zorgplicht, wegen, groen en 

speelvoorzieningen, water en rioleringen, flora- en faunawet, kabels en leidingen, 

verduurzamen, bouwstoffenbesluit en de ARBO. In de afgelopen jaren is het duidelijk 

geworden dat onderlinge afstemming tussen beheer en ontwerp van de openbare ruimte 

noodzakelijk is.   

 

De gemeente Leiderdorp werkt nauw samen met  inwoners en ondernemers. Wanneer er 

een project plaatsvindt in de openbare ruimte is volledige en tijdige communicatie naar de 

omgeving uitgangspunt. Waar mogelijk wordt de omgeving in de beginfase betrokken om 

mee te denken en/of te adviseren over het plan. Dit zorgt voor begrip, tevredenheid en 

draagvlak. Daarnaast willen wij als gemeente het groene karakter van Leiderdorp 

behouden en waar mogelijk de biodiversiteit versterken. Daarbij streven wij naar een 

diverse, duurzame en onderhoudsarme groeninrichting. 

 

3.6. Integraal Beheer Openbare Ruimte  

Deze beheervisie dient als input voor Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) om 

uiteindelijk te komen tot een integraal beheerplan voor de openbare ruimte. IBOR zorgt 

ervoor dat de gemeente met een geografische aanpak kan werken. Hiermee wordt 

bedoeld dat er bijvoorbeeld een hele wijk of straat in een keer wordt opgepakt en daarbij 

alle beheerdisciplines worden meegenomen. Door zo te werken kan ervoor worden 

gezorgd dat er een langere tijd geen onderhoud hoeft plaats te vinden.     

 

Onderstaande afbeelding schetst de werking van het IBOR.  

 

https://www.leiderdorp.nl/bestand/beheervisie_gemeente_leiderdorp_(maart_2014)_564556
https://www.leiderdorp.nl/bestand/beheervisie_gemeente_leiderdorp_(maart_2014)_564556
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Figuur 2: schematische weergave Integraal Beheer Openbare Ruimte 

De werkzaamheden in het kader van het groot onderhoud en vervangingen van de OVL 

worden afgestemd met andere domeinen in de openbare ruimte. Want de plaatsing van 

lichtmasten in de openbare ruimte dient geen nadelige effecten te hebben voor 

bijvoorbeeld parkeerplekken, bomen en straatmeubilair en visa versa.  

 

Er is een technisch handboek met richtlijnen waarlangs gewerkt moet worden (beleid). 

 

3.7. Overdrachtsprotocol  

De gemeente Leiderdorp kent geen overdrachtsprotocol. Na projectmatige oplevering 

wordt een object door de gemeente in beheer genomen en in GBI geplaatst.  

 

3.8. Installatieverantwoordelijkheid  

Als eigenaar van elektrische installaties is de gemeente aansprakelijk voor het goed en het 

veilig functioneren van de OVL. De installatie moet geen gevaar opleveren voor mens en 

dier. Personen die aan of nabij de installatie werken moeten dit veilig kunnen doen. Goed 

beheer en onderhoud is daarom essentieel en dient te gebeuren volgens de hiervoor 

geldende veiligheidsnormen. 

  

De verantwoordelijkheid van iedere elektrische installatie dient te zijn ondergebracht bij 

één persoon, de installatieverantwoordelijke (IV-er), welke een uitvloeisel is vanuit de 

ARBO-wet en Bouwbesluit, die via landelijk geldende NEN-normen handvatten geeft om 

aan de installatieverantwoordelijkheid vorm te geven. De eigenaar van de elektrische 

installatie dient deze persoon aan te wijzen. In 2018 is een IV-er begonnen om in 

gezamenlijkheid met de gemeente verdere invulling te geven aan het IV-schap. 

 

3.9. Doorgeschoven werkzaamheden  

Het Integraal Beheer openbare Ruimte (IBOR) wordt toegepast. Indien werkzaamheden op 

andere gebieden (riool, wegen en groen) een hogere  of lagere prioriteit krijgen in de 

planning kan dat gevolgen hebben voor de planning van de OVL. Ook beschikbare 

financiële middelen kunnen een invloed hebben op de planning.   
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3.10. Vervanging armaturen met Led-techniek en dimmen 

In de vervanging van de conventionele armaturen past Leiderdorp LED-techniek toe in 

combinatie met het dimmen van de verlichting. Het al reeds toegepaste dimregime blijft 

hetzelfde: het zogenaamde 3A. Dit dimregime dimt de verlichting, waar dit mogelijk 

volgens de gehanteerde klasseindeling van de NPR13201, tussen 22:00 uur en 6:00 uur in 

onderstaande stappen: 

 100% Vanaf inschakelen tot 22:00 uur  

 70% Vanaf 22:00 uur in de avond tot middernacht  

 50% Vanaf middernacht tot 5:00 uur in de ochtend  

 70% Vanaf 5:00 uur in de ochtend tot 6:00 uur in de ochtend  

 100% Vanaf 6:00 uur in de ochtend tot uitschakelen  

 

Op alle nieuw te plaatsen verlichting wordt het dimregime toegepast.  
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4. NIVEAU VAN BEHEER 

 

4.1. Inleiding  

In de volgende paragrafen wordt inzicht gegeven in het gewenste niveau op de beheer 

aspecten. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de verlichtingsinstallatie (en niet naar de 

verlichting zelf). Voor wat betreft de verlichtingsinstallatie zijn twee beheer aspecten 

belangrijk: veiligheid en beeldkwaliteit. In onderstaand figuur is een prioriteitenpiramide 

weergegeven die de beheeraspecten van de verlichtingsinstallatie grafisch weergeeft. 

 
 

4.2. Veiligheid  

Bij het bereiken van een veilige installatie gaat het voornamelijk om het voorkomen dat 

lichtmasten ‘spontaan’ omvallen en dat de risico’s van niet aanrakingsveilig4 tot een 

minimum worden beperkt. Daarnaast is het ontbreken van de verlichting in de openbare 

ruimte door het uitvallen van het net, armaturen een veiligheidsrisico of doordat op 

donkere plekken de gebruikers de openbare ruimte als niet veilig ervaren. 

 

Risico omvallen lichtmasten 

Bij het verstrijken van de levensduur van masten en armaturen vervangt de gemeente 

preventief de bovengrondse installatie via een wijk/buurtgericht aanpak in samenhang 

met werken vanuit andere domeinen. Bij het tijdig uitvoeren van het preventieve 

onderhoud is dit risico verwaarloosbaar. 

 

Risico uitvallen verlichting  

Bij vervangingen en reconstructies van de bovengrondse OVL voldoet deze aan de 

verlichtingsrichtlijn NPR13201. Om de verlichtingskwaliteit te waarborgen, zorgt de 

gemeente ervoor dat lampen preventief worden vervangen en de lichtkap wordt gereinigd.  

Verder worden de lampen, regelmatig op hun werking gecontroleerd en de eventuele 

opgemerkte storingen hersteld.   

 

Sociale veiligheid 

                                                
4 Het onder spanning komen te staan bij het aanraken van de lichtmast of blootliggende 

elektrotechnische componenten van de lichtmast. 
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Incidenteel vinden areaaluitbreidingen plaats naar aanleiding van verzoeken uit de 

samenleving of op verzoek van de hulpdiensten (o.a. politie), om bijvoorbeeld meer 

verlichting in de straten te krijgen. Per verzoek wordt bezien of en zo ja hoeveel 

lichtpunten er volgens de NPR13201 geldende verlichtingsklasse bijgeplaatst dienen te 

worden. 

 

4.3. Beeldkwaliteit  

Werkzaamheden ten behoeve van instandhouding en verbetering van de 

verlichtingsinstallatie zijn essentieel . De gemeente Leiderdorp streeft naar een eenduidige 

en goede beeldkwaliteit van haar verlichting en verlichtingsinstallatie. Het werken met 

beeldkwaliteit stelt de gemeente in staat om vraaggericht te werken voor burgers en 

bestuur. Kenmerkend voor deze instrumenten is het gebruik van beelden/foto’s en nieuwe 

meetmethoden om de kwaliteit van de openbare ruimte te meten en te beschrijven.  

 

Onderlegger voor de beeldkwaliteit is de kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het 

kenniscentrum CROW. De omschrijving van beeldkwaliteit binnen het CROW kent vijf 

niveaus die in de kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW zijn opgenomen: 

 

 

Onderhoudsniveau Omschrijving Indicatie kwaliteit 

A+ Zeer goed Nagenoeg ongeschonden 

A Goed Mooi en comfortabel 

B Voldoende Functioneel 

C Matig Onrustig beeld, discomfort of 

enige vorm van hinder 

D Slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking 

van vernieling, functieverlies, 

juridische aansprakelijkheid of 

sociale onveiligheid. 

 

In de CROW zijn voor de openbare verlichting beeldkwaliteitscriteria opgenomen voor 

onderstaande parameters (zie ook bijlage 10):  
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Kenmerk Beeldkwaliteit Eenheid 

 A+ A B C  

Werking van de lamp – 

maximaal aantal storingen 

per jaar5 

aan aan aan aan aan/uit 

3 3 5 5 %/jaar 

Beplakking en graffiti 0 2 5 10 %-opname 

Dekking coating en krassen 100 98 95 80 %-opname 

Deuken en gaten 0 0.1 1 5 %-opname 

Kleurechtheid 0 10 20 50 %-opname 

Natuurlijke aanslag 0 5 10 20 %-opname 

Scheefstand 0 1 3 6 graden 

 

De gemeente Leiderdorp heeft voor beeldkwaliteitscriterium B vastgesteld. Dit 

betekent dat de gemeente waarde hecht aan een goed functionerende openbare 

verlichting en een beeldkwaliteit die als voldoende kan worden bestempeld. In de 

afspraken die worden gemaakt voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van de 

openbare verlichting zullen deze criteria moeten worden opgenomen. 

 

De materiaalkeuze is vastgesteld via het technisch handboek. Tijdens de groepsgewijze 

lampvervanging vinden visuele inspecties plaats op lichtmasten en armaturen op o.a.: 

scheefstand, kwaliteit mastconservering (schilder laag) en schade. Op basis van de 

kwaliteitsscore worden maatregelen getroffen. 

 

  

                                                
5 Het CROW stelt uitsluitend dat een lamp moet werken, maar dat is in de praktijk onvoldoende om 

een kwaliteitscriterium om vast te stellen. Een lamp kan namelijk stuk gaan of er kan een storing 
optreden. Daarom heeft de gemeente Leiderdorp een additionele parameter toegevoegd die de 
werking van de lamp beter beschrijft. Dat betreft het maximaal aantal storingen per jaar aan de OVL 
en deze parameter geeft een realistischer beeld hoe de gemeente wil dat haar openbare verlichting 
functioneert. 



Gemeente Leiderdorp, OVL                                     18 

 

13.OVL.beheerplan 2019-2023   10-01-2019 

5. DAGELIJKS BEHEER EN ONDERHOUD 

 

5.1. Inleiding  

Het dagelijks onderhoud en beheer aan de OVL bestaat uit de volgende taken en 

aspecten: 

1. Het correctieve onderhoud:  

a. het verhelpen van bovengrondse  

b. storingen;  

c. het verhelpen van (aanrijd)schades; 

d. Het verhelpen van scheefstand masten, vergeling lichtkappen, etc.; 

2. Energie en netbeheer 

a. energieverbruik; 

b. netbeheerkosten; 

c. inkomsten derden; 

3. Jaarlijkse verlichtingsschouw en afhandelen constateringen. 

 

5.2 Beheeronderdelen 

Meldingen van storingen en schaden van burgers, bedrijven of hulpdiensten komen binnen 

bij het Meldpunt Openbare Ruimte (website) of via mail of telefoon. Via deze loketfunctie 

worden de meldingen doorgezet naar de gemeentelijke organisatie. De gemeentelijke 

organisatie lost alle (niet urgente) bovengrondse storingen zelf op en schakelt, afhankelijk 

van de storing, al dan al niet de onderhoudsaannemer  in. Ondergrondse storingen worden 

behandeld en opgelost door netbeheerder Liander. Bij urgente meldingen door 

aanrijdschaden of wanneer een druk kruispunt donker is, benaderen de hulpdiensten of 

medewerkers van gemeente de onderhoudsaannemer direct via het calamiteitennummer. 

Hier gaat het om een direct veiligheidsrisico. 

 

Correctief onderhoud 

Onder correctief onderhoud wordt verstaan het herstellen van storingen, of spoedeisende 

storingen en schaden aan de openbare verlichtingsinstallaties als gevolg van o.a. 

ouderdom, aanrijdingen en/of vandalisme. Denk hierbij aan het oplossen van omgevallen 

masten of uitgevallen verlichting. Schades en storingen aan het bovengrondse deel 

worden door de gemeente zelf of in regiefunctie naar de aannemer opgelost. Schades en 

storingen aan het ondergrondse deel worden door de beheerder of door de 

onderhoudsaannemer naar de netbeheerder doorgezet en gemonitord.  

 

Werkzaamheden correctief onderhoud 

A: Onder het herstel van storingen aan OVL-installaties wordt verstaan:  

 Het analyseren van een storing en initiëren van het herstel en het uitvoeren van 
herstel van de functionaliteit, inhoudende onder meer:   

 Het herstellen van lampdefecten   

 Het rechtzetten van lichtmasten   

 Het herstellen van e-installatie defecten   

 Het herstellen van defecten aan armaturen   

 Het herstellen van defecten aan gemeentelijk OVL-kabel netwerk en installaties.   

 

B: Bij een duidelijk zichtbare afwijking van een lichtmast ten opzichte van het lood zal de 

gemeente Leiderdorp de lichtmast weer in het lood brengen, en de armaturen haaks op de 

weg zetten 

 

C: De gemeente Leiderdorp zal bij schades aan lichtpunten het volgende ondernemen:  

 Analyseren van de schade en de te nemen maatregelen  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 Het inschakelen van de storingsdienst van de netbeheerder indien nodig 
 Het veiligstellen van de installatie zodanig dat er op generlei wijze risico is voor 

verdere schade en of letsel   

 In het geval van onherstelbare schade het op aanwijzing van de directie nemen 
van tijdelijke maatregelen   

 Het zorg dragen voor de administratieve afhandeling   

 Het voorbereiden en uitvoeren van het herstel   

 Het verhalen van schade op de dader of opgave aan het waarborgfonds 
motorvoertuigen.   

 

Proces correctief onderhoud  

Voor het bovengrondse deel is de gemeente verantwoordelijk voor de afhandeling van de 

melding. Zij lost de schade of storing aan het bovengrondse deel zelf of, of schakelt de 

onderhoudsaannemer in. In het laatste geval coördineert de gemeente de werkzaamheden 

die moeten worden uitgevoerd. Na oplossen van de storing of schade door de 

onderhoudsaannemer controleert de gemeente of de storing is verholpen conform de 

hersteltermijnen die met de onderhoudsaannemer zijn afgesproken. Het storingsportal 

geeft inzicht in het aantal meldingen, openstaande meldingen en afhandeling. Hiermee is 

het mogelijk voor de beheerder om inzicht te verschaffen in de kwaliteit van de installatie 

en prestaties van de onderhoudspartij. 

 

De gemeente Leiderdorp heeft bepaald dat bij herstel de volgende bepalingen van 

toepassing zijn: 

 Spoedeisende storingen of schades: Binnen 3 uur wordt aangevangen met de 
werkzaamheden ter plaatse van de calamiteit.  

 Niet-spoedeisende storingen / schades . Herstel vindt binnen 4 kalenderdagen 
plaats. Tevens dient de gemeente ervoor te zorgen dat zo spoedig mogelijk op de 
plaats van de niet spoedeisende storing "licht" aanwezig is. Dit kan tijdelijk met 
een noodmast/armatuur. Het definitieve herstel vindt dan plaats op een later 

moment.  

 

Schades en storingen aan ondergrondse deel 

Voor het ondergrondse deel is netbeheerder Liander verantwoordelijk. Bij constatering van 

een ondergrondse storing wordt door de gemeente of door de onderhoudsaannemer de 

storing gemeld in het storingsportaal van Liander. Tevens wordt de status door de 

beheerder gemonitord. 

 

Jaarlijkse verlichtingsschouw 

De gemeente Leiderdorp controleert de verlichting op regelmatige basis. Indien er 

storingen worden aangetroffen dan worden deze spoedig verholpen. In de donkere 

maanden controleert de gemeente vaker dan in de zomermaanden. 

5.3. Omgang medegebruik OVL door derden  

Voor de verlichting is elektriciteit en een kabelnet (voedingsnet) nodig. Leiderdorp maakt 

gebruik van het net van netbeheerder Liander. Voor de dienstverlening van Liander betaalt 

de gemeente de volgende kostensoorten: 

 De afzonderlijke periodieke tarieven voor de aansluiting; 

 Het transport van de energie; 

 De meetdiensten per aansluiting; 

 Capaciteitstarief afhankelijk van het energieverbruik. 

 
Naast deze structurele jaarlijkse kosten betaalt Leiderdorp  ook voor het af- en aansluiten 

en verwijderen van lichtmasten (vastgestelde) DTE-tarieven aan de netbeheerder. In 
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tegenstelling tot het kabelnet van de geografisch bepaalde netbeheerder zijn gemeenten 

vrij om te kiezen bij welke partij de elektriciteit wordt ingekocht. De inkoop van 

elektriciteit (en aardgas) gebeurt in gezamenlijkheid met andere regio gemeenten via het 

Servicepunt71. 

 

Inkomsten Derden 

Naast de gemeente maken ook reclame-exploitanten en ABRIs , gebruik van het OVL-net. 

De kosten van energie- en netbeheer betaalt het domein OVL en worden per jaar  

verrekend middels de overeenkomst met de exploitanten . Voor ABRIs en mastreclame is 

er een contract met de gemeente;  

 

Lichtmastreclame  

Bewegwijzering (ANWB) 

Het beheerplan OVL heeft betrekking op armaturen welke met verlichting zijn uitgevoerd, 

en voor de bewegwijzering zijn geplaatst. Vanuit de openbare verlichting is er wel een 

aansluiting op de bewegwijzering, maar vindt er geen actief onderhoud plaats. Het 

onderhoud op de bewegwijzering vindt wel plaats binnen het team Samen infra, maar door 

de subgroep “verkeer”. 

5.4 Mensen en middelen 

Openbare verlichting is zowel een breed als diepgaand vakgebied. Het beheer en 

onderhoud vereist een behoorlijke inzet, zodat de openbare verlichting ondersteuning 

biedt aan veiligheid en leefbaarheid, zowel nu als in de toekomst. De gemeente kan 

besluiten om de werkzaamheden zelf uit te voeren en/of om een deel van de 

(uitvoerende) taken uit te besteden. Als de gemeente besluit de werkzaamheden uit te 

besteden blijft echter kennis en inzet vanuit eigen organisatie noodzakelijk om op een 

goede manier de regie te kunnen voeren.  

 

De gemeente Leiderdorp verricht zowel de regie als (delen van) het onderhoud aan de 

openbare verlichting zelf. Tot de huidige werkzaamheden van de gemeente aan de 

openbare verlichting behoren onder andere: 

 

 Het opstellen van onderhouds- en vervangingsplannen 

 Storingen 

 Schades overdag 

 Coördineren en oplossen van spoedeisende storingen    

 Het informeren van melders over de storing en de verwachte duur 

 Het coördineren van de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden.    

 Het ontwerpen en toetsen van lichttechnische plannen    

 Het deelnemen in overlegstructuren met kennis/belangenpartijen, buurgemeenten, 

leveranciers en andere stakeholders   

 Opstellen van bestek voor uitvoering  

 Het opdoen en onderhouden van een minimaal kennisniveau t.a.v. wettelijke, 

maatschappelijke en technische ontwikkelingen, materialen en processen.  

 Algemene werkzaamheden in het kader van het openbare verlichtingsbeleid en 

beheer 

 

In onderstaande tabel staat de totaal benodigde inzet samengevat. 

 

Benodigde inzet Aantal FTE Aantal uren/jaar 

Gemeentelijke inzet openbare verlichting 1,0 1530 
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Via een Europese aanbesteding in samenwerking met de gemeente Leiden, Oegstgeest en 

Zoeterwoude  is in 2018 voor de uitvoeringswerkzaamheden een contractpartij gekozen.  

De volgende werkzaamheden vallen onder het onderhoudsbestek: 

 Dagelijks onderhoud en beheer: 

 het herstellen van schades in de avond en de nacht; 

 het inrichten en instandhouden van een storingsdienst; 

 het coördineren van de werkzaamheden met het netwerkbedrijf; 

 het treffen van verkeersmaatregelen. 

 Groot onderhoud en vervangingen; 

 het vervangen van lichtmasten, verlichtingsarmaturen en lampen; 

 het leveren van lichtmasten, verlichtingsarmaturen en lampen; 

 het uitvoeren van groepsremplace. 

 

Middels besteksverplichtingen zijn afspraken gemaakt over de hersteltermijnen van 

storingen en schaden.  
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6. GROOT (DAGELIJKS) ONDERHOUD  

Groot dagelijks (preventief) onderhoud omvat alle werkzaamheden die erop gericht zijn 

om (vroegtijdige) uitval, storingen of schade aan het OVL-areaal en de gevolgen hiervan 

te voorkomen. Hieronder vallen onder andere inspecties van de verlichting, 

groepsremplace (het vervangen van lampen) en het conserveren/schilderen/rechtzetten 

van lichtmasten. 

 

Werkzaamheden preventief onderhoud 

 Groepsremplace lampen.  

Dit betreft het vervangen van de lampen ion een periodiek schema ter voorkoming 

van vroegtijdige uitval. Tijdens de groepsremplaceronde worden tevens de 

volgende controles/inspecties uitgevoerd: 

 De aanwezigheid en juistheid van mastnummers; 

 De stand van de lichtmast;  

 Corrosie bij maaiveld;  

 Lampsteun op deugdelijke bevestiging;  

 Bevestiging van het armatuur; 

 Stand van het armatuur; 

 Reiniging van de armatuurkappen en, indien van toepassing de spiegels van de 

armatuurkappen  

 Staat van de conservering lichtmast;  

 Schilderen lichtmasten 

Het periodiek schilderen van gietijzeren lichtmasten om roestvorming te 

voorkomen en de beeldkwaliteit te waarborgen.  

 Reinigen van (led-)armaturen 

Periodiek is de reiniging van het glas nodig, om te waarborgen dat het licht 

doorgelaten blijft. Deze reiniging van de armaturen vindt momenteel tijdens de 

groepsremplace plaats. Bij led-armaturen is geen periodieke lampvervanging 

nodig. Op termijn zal een separate reiniging van led-armaturen worden 

uitgevoerd. 

 

Proces groot dagelijks onderhoud 

Elk jaar vindt een groepsremplace ronde van lampen plaats. Hierbij worden alle lampen 

die het einde van de levensduur naderen (of hebben overschreden) vervangen. Een deel 

van de gebreken wordt meteen bij constatering hersteld. Het overige deel van de 

gebreken en/of bevindingen wordt door de gemeente beoordeeld voordat er 

onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden.  
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7. VERVANGINGEN  

 

8.1. Inleiding  

Bij het verstrijken van de economische levensduur van de installatie wordt het betreffende 

component vervangen. Het gaat om de bovengrondse installatie (masten en armaturen). 

Vervangingen van masten en armaturen zijn investeringen. Voor zowel de masten als 

armaturen zijn de materiaalkeuzen vastgelegd door de gemeente Leiderdorp in het 

technisch handboek.  
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Onderdeel 
Vervangingstermijn 

(jaar) 

Armatuur 25 

Lichtmast staal/aluminium 25 

Gietijzer lichtmast   50 

 

 

In onderstaande tabel staan het geplande aantal mastvervangingen en 

armatuurvervangingen weergegeven in de periode 2019 – 2024. 

 

Jaar Aantal 

mastvervangingen 

Aantal 

armatuurvervangingen 

2019 459 467 

2020 454 464 

2021 336 338 

2022 300 300 

2023 295 310 

2024 315 324 
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8 INSPECTIE SYSTEMATIEK 

Naast de inspecties die tijdens de groepsremplace lampen plaatsvinden heeft de gemeente 

Leiderdorp een inspectieproces om de kwaliteit van de gehele installatie te monitoren. 

Hierbij baseert de gemeente Leiderdorp zich op zowel de theoretische levensduur als de 

werkelijke technische situatie (toestand). De gemeente Leiderdorp vervangt, op eigen 

initiatief of op verzoek van de IV-er, preventief masten en armaturen om gevaarlijke 

situaties te voorkomen en tussentijds worden inspecties en metingen gehouden om de 

werkelijke kwaliteit te monitoren. Binnen het beheerproces zijn twee methoden te 

onderscheiden om de kwaliteit van de installatie te meten en (voorzorgs)maatregelen te 

treffen, te weten: 

 

1. Monitoring areaalgegevens op basis van levensduur 

Op basis van het beheersysteem wordt bij het opstellen van een beheerplan een 

vervangingsplan opgesteld voor de beheerperiode. In het uitvoeringsplan worden 

wijk-/buurtgericht de vervangingen aangegeven die op basis van levensduur in 

aanmerking komen.  

2. Uitvoering inspecties en metingen 

Op basis van een standaard frequentie worden inspecties en metingen verricht aan 

de bovengrondse installaties. In het kader van efficiëntie worden deze inspecties en 

metingen vanaf 2018 zoveel mogelijk gelijktijdig met de lampremplace uitgevoerd.  

 

Methodiek 

Onderstaand zijn de componenten van de OVL benoemd met de frequentie van de 

inspecties en metingen. 

 

IN
S
P
E
C
T
IE

S
 

  

Onderdeel  Uitvoeringstermijn (jaar) 

Visuele inspectie lichtmast en armatuur tijdens 

groepsremplace  

 

4 

 

Inspectie lichtmasten op de NEN-3140 
Steekproef  

(200 lichtmasten per jaar) 

Functionaliteit verlichting 4 
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9. KWANTITEIT DOMEIN OVL 

 

9.1. Inleiding  

Het domein OVL bestaat uit een bovengronds en een ondergronds areaal.  

 

9.3 Bovengronds areaal  

Het bovengrondse areaal is in zijn geheel in eigendom van de gemeente Leiderdorp. Het 

bovengronds areaal bestaat onder meer uit: 

- Lichtmasten; 

- Armaturen (inclusief vsa, dimmers, etc); 

- Lampen. 

 

Onderstaande opsomming geeft de aantallen componenten weer van het bovengrondse 

areaal.  

 

Tabel 4 (databestand uit GBI, 10 jan 2019) 

 Openbare verlichting gemeente Leiderdorp 2013 2019 

Aantal masten (#) 4.995 5.129 

Aantal armaturen (#) 5.157 5.275 

Aantal lampen (#) 5.426 5.388 

Aantal lampen met LED (#) 0 588 

Procentuele hoeveelheid lampen met LED (%) 0 11,2 

Opgestelde systeemvermogen (kW) 

 

206 

Energieverbruik (kWh) 

 1.102.662 1.31.644 

Percentage energiebesparing t.o.v. 2013 (%) 0 6,9 

 

Uit bovenstaande opsomming blijkt dat op een aantal masten meerdere armaturen zijn 
bevestigd. Daarnaast bevinden zich in sommige armaturen meerdere lampen. 
 

 
Figuur 3: Leiderdorp OVL lichtbronnen naar Type. bronbestand GBI 10 jan 2019 

 

10% 

60% 

14% 
16% 

Leiderdorp OVL lichtbronnen 2019  
procentuele verdeling  naar type  

 

LED PLL SON SOX/TL
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De gemeente Leiderdorp heeft 5.389 lampen. Het overgrote deel ervan is terug te vinden 

in armaturen bevestigd op masten die langs de kant van de weg staan. De lampen die 

gebruikt worden bestaan hoofdzakelijk uit moderne conventionele lampen. Dit zijn onder 

andere de zogeheten compact fluorescentielampen (PLL) en de hogedruk natriumlampen 

(SON). Een beperkt en afnemend aandeel lampen (16%) kan worden bestempeld als 

verouderd en een groeiend aandeel lampen (10%) binnen de openbare verlichting bestaat 

uit zogeheten LED (Light Emitting Diode)  lampen. Dit zijn zeer moderne lampen die 

werken op basis van halfgeleiderfysica. 

 

Het aandeel LED verlichting groeit de komende jaren. In onderstaande figuur is dat 

grafisch weergegeven: 

 

 

Figuur 4: Toename in LED, gemeente Leiderdorp periode 2020 - 2029 
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10. KWALITEIT DOMEIN OVL 

 

10.1. Inleiding  

De kwaliteit van het domein OVL beheert Leiderdorp op twee manieren: via de 

beheergegevens en via inspecties. Voor de structurele vervangingen wordt het 

beheerbestand als uitgangspunt genomen. Periodiek wordt het bestaande areaal 

geïnspecteerd op de werkelijke technische en visuele kwaliteit.  

 

Kwaliteit van de verlichtingsinstallatie wordt bepaald aan de hand van enkele criteria: 

1. Kwaliteit op basis van functionaliteit. De juiste verlichting op de juiste plek. 

Voorbeelden hiervan zijn: (bewust) niet verlichten in natuurgebieden, of juist extra 

verlichten in het centrum of daar waar dat vanwege sociale veiligheid wenselijk is.  

2. Kwaliteit op basis van technologie. Met invoering van een LED verlichting in de 

openbare verlichting kan de openbare verlichting duurzamer worden gemaakt en 

kan er energie worden bespaard.  

3. Kwaliteit op basis van economische levensduur. Het vervangen van masten en 

armaturen aan het einde van hun economische levensduur.  

 

10.1 Kwaliteit op basis van functionaliteit 

Onderstaande figuur is een overzichtsplaatje van de openbare verlichting in de gemeente 

Leiderdorp. De figuur laat zien dat de gemeente gebieden heeft die zij bewust niet verlicht 

(bijvoorbeeld parken de Houtkamp en de Bloemerd) en gebieden waarin zij bewust afwijkt 

van een standaard armatuurkeuze en kiest voor een luxer armatuur, vaak om een extra 

accent te geven aan de sfeer in het betreffende gebied. (bijvoorbeeld gebied rondom het 

Winkelhof, de Laan van Berendrecht, woonwijk Het Heerlijke Recht) 

 

 
 

Figuur 5: overzichtsplaatje van de openbare verlichting in de gemeente Leiderdorp 
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10.2 Kwaliteit op basis van technologie 

Er zijn veel verschillende soorten lampen die in de openbare verlichting worden toegepast. 

De meeste hiervan zijn in Nederland nog steeds gasontladingslampen hoewel hun aantal 

snel kleiner wordt. LED lampen (op basis van halfgeleidertechnologie) zijn in Nederland 

sterk in opkomst, ook in Leiderdorp; Bij alle hedendaagse vervangingen wordt vanwege 

energiebesparing en duurzaamheid LED-verlichting toegepast. 

 
Figuur 6: Voorbeeld van 2 veel toegepaste conventionele armaturen in Leiderdorp. Links: Libra 
armatuur, Rechts: Aurora armatuur (momenteel te zien op de Engelendaal) 

 

 
Figuur 7: Voorbeeld van 2 veel toegepaste LED armaturen bij vervangingen in Leiderdorp: Links: 
Lightronics Brisa armatuur, Rechts: Philips Luma armatuur 

 

 

 

 

 

In onderstaande figuur is weergegeven waar op dit moment LED verlichting in de 

gemeente Leiderdorp wordt toegepast (bron: databeheer GBI jan 2019) 
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Figuur 8: LED verlichting in Leiderdorp (weergegeven met de blauwe stippen). Bron: GBI database 10 
jan 2019 

 

 

10.3. Kwaliteit op basis van levensduur 

 

Bovengronds areaal 

Door veroudering neemt de kans op gebreken van de componenten van OVL toe. Uit het 

beheerbestand is een leeftijdsverdeling gemaakt voor de masten en armaturen. 
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Figuur 9: database GBI 10 jan 2019 

 

 

Wanneer de leeftijd van de masten wordt vergeleken met de vervangingstermijnen dan is 

slechts een beperkt deel van de masten ouder dan de vervangingstermijn van 25 jaar of 

50 jaar (gietijzeren masten). In de komende beheerperiode komen daarom een beperkt 

aantal masten voor vervanging in aanmerking. 

 

 

 
Figuur 10: database GBI 10 jan 2019 

 
Met  betrekking tot de armaturen kan worden gezien dat slechts een beperkt deel (8,9%) 

de vervangingstermijn van 25 jaar heeft overschreden. De verwachting is dat het aantal 

armaturen dat de vervangingstermijn heeft overschreden de komende beleidsperiode in 

lichte mate verder zal afnemen.   
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11. BENODIGDE KOSTEN DOMEIN OVL 

 

11.1. Uitgangspunten  

In dit hoofdstuk zijn alle genoemde kosten voor de periode 2020 – 2024, 

exclusief:  

- BTW; 

- VAT (Voorbereiding, Administratie en Toezicht) deze kosten worden inzichtelijk 

gemaakt in hoofdstuk 11.2.7. 

maar inclusief: 

- Algemene Kosten (AK); 

- Winst en Risico (WR);  

- uitvoeringskosten (UK). 

 

Voor het berekenen van de benodigde kosten van het domein OVL is gerekend met 

eenheidsprijzen en kengetallen. Voor het berekenen van het aantal vervangingen, grootte 

van de inspecties of storingspercentages zijn kengetallen gehanteerd in combinatie van de 

areaalgegevens uit het beheerbestand (peilmoment 2018). Tevens is het uitvoeringsplan 

opgesteld. De wijzigingen van het areaal door het uitvoeringsplan zijn meegenomen om de 

kosten te berekenen voor de opeenvolgende jaren. In de volgende paragrafen wordt per 

kostensoort uitgelegd om welke kosten het betreft. 

 

11.2. Kostensoort 

 

11.2.1. Correctief onderhoud 

 

Correctief 

onderhoud 
2020 2021 2022 2023 2024 

Storingen €44.499  €43.445  €42.805  €42.225  €41.662  

Schade €12.714  €12.413  €12.230  €12.064  €11.903  

Vandalisme €17.482  €17.066  €16.816  €16.588  €16.367  

Totaal  €4.695 €72.924 €71.851 €70.877 €69.932 

 

1. Storingen: de gemeente heeft een overeenkomst met een onderhoudsaannemer die een 

storingswachtdienst inricht om meldingen aan te nemen. Ook het periodiek uitvoeren van de 

werkzaamheden om de storingen te verhelpen valt onder deze post. Reparaties zijn inclusief 

levering van lampen / materialen en arbeid. 

2. Schaden: de gemeente heeft een overeenkomst met een onderhoudsaannemer die zorgdraagt 

voor de schadeoplossing. Het schade verhaalproces bij de veroorzaker ligt tevens bij de 

onderhoudsaannemer. Het eigen risico € 250,- van schade meldingen valt onder deze post.  

3. Vandalisme: Vernielingen aan de installatie zijn niet te verhalen wanneer de dader niet bekend 

is. Deze kosten zijn geraamd op basis van kengetallen (stedelijk gebied en areaal).  

 
 
 
 
 
 
 



Gemeente Leiderdorp, OVL                                     32 

 

13.OVL.beheerplan 2019-2023   10-01-2019 

4.  
11.2.2. Groot onderhoud  

 

Preventief 

Onderhoud 2020 2021 2022 2023 2024 

Groeps 

remplace lampen 
€3.487 €2.901 €12.674 €9.468 €22.414 

Schilderen    €2.000  

Reinigen LED 

armaturen 
 €612 €24 €888 €1512 

Totaal  €3.487 €3.513 €12.698 €12.356 €23.926 

 

1. Groepsremplace lampen: het groepsgewijs vervangen van lampen in Leiderdorp. Vervanging 

op basis van levensduur lampen vanuit database en inclusief levering lampen. De besparing is 

gerelateerd aan het vervangingsplan. Door led-techniek is binnen de levensduur van een 

armatuur geen lampvervanging benodigd. Wel zal in 2021 gestart worden met een acht jaarlijkse 

reiniging van led-armaturen van vanwege de lichtdoorlatendheid van de kap. 

2. Schilderen van lichtmasten:  (authentieke) masten voorzien van een verflaag dienen elke 8 

jaar opnieuw te worden geschilderd, met uitzondering van aluminium en onlangs geplaatste 

gecoate lichtmasten. Nieuw gecoate lichtmasten worden indien nodig na ca. 12 jaar geschilderd. 

Alle authentieke masten zijn in 2018 geschilderd.  
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11.2.3. Vervangingen  
 

11.2.3.1. Component lichtpunten 

 

Component Lichtpunten 2020 2021 2022 2023 2024 

masten € 333.912 € 214.373 € 194.801 € 180.596 € 232.898 

Armaturen € 214.896 € 131.508 € 122.301 € 116.587 € 157.501 

Project vervanging afhankelijk IBOR -

Hoofdstraat OW 
€ 170.000     

Project vervanging afhankelijk IBOR -

Oranjewijk 
 € 115.000 

6
 € 118.000   

      

Af- en aansluitkosten 7      

Interne kosten beheer  
     

     

Totaal  € 548.807 € 474.707 € 448.155 
8
 € 306.098 € 402.111 

 

1. Armaturen: Het betreft de vervangingskosten van armaturen die buurtgericht worden 

uitgevoerd. De post betreft materiaal en vervangingskosten. 

2. Lichtmasten: Het betreft de vervangingskosten van lichtmasten die buurtgericht worden 

uitgevoerd. De post betreft materiaal en vervangingskosten. 

 

  

                                                
6 €115.000 opgenomen in 2020 onder de kopjes “vervangingen masten en armaturen” t.b.v. de OVL 

Oranjewijk.  
7 zitten verwerkt in de kosten voor armaturen en lichtmasten (vervangingen) 
8 Totaal bedrag is gelijk aan (vervangingen masten + vervangen armaturen – OVL OW) * 1,03 + OVL 
OW. De factor 1.03 is een correctiefactor van 3% die is toegepast vanaf 2021. 
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11.2.4 Onderzoek en advies 

 

Inspecties 2020 2021 2022 2023 2024 

Lichtmasten  € 4.768  € 4.692  € 4.588  € 4.577  € 4.768  

Bovengronds: werking 

verlichting & Visuele 

inspecties lichtmasten  9 

     

Advieskosten OVL  €21.000  €22.000  €22.000  €22.000  €22.000  

Totaal  € 25.768 € 26.692 € 26.588 € 26.577 € 26.768 

 
1. Lichtmasten: middels een steekproef behorende bij de NEN 3140 worden lichtmasten op de 

veiligheid geïnspecteerd. 

2. Bovengronds - functionaliteit verlichting: Medio september worden voor de donkere periode 

alle lichtpunten gecontroleerd op de werking van het licht. 

3. Visuele kwaliteit lichtmasten: Tijdens de groepsremplace en/ reiniging van led-armaturen 

worden de lichtmasten geïnspecteerd op: corrosie, scheefstand, stickers etc. 

4. Advieskosten: inhuur ondersteuning advies beleid en beheeraspecten OVL. 

 

11.2.5 Beheerkosten 

 

Beheerkosten 2020 2021 2022 2023 2024 

Databeheer GBI10      

IV-schap € 15.000  € 15.000  € 15.000  € 15.000  € 15.000  

Incidenteel GBI-beheer € 2.500  € 2.500  € 2.500  € 2.500  € 2.500  

Totaal  € 17.500 € 17.500 € 17.500 € 17.500 € 17.500 

 
1. Databeheer (GBI): kosten beheersysteem en het muteren van beheergegevens. 

2. Lichtmanagement: abonnementskosten lichtmanagement systemen. 

3. IV-schap: inhuur van installatieverantwoordelijke en adviezen/rapportages. Daarnaast vallen 

spoedwerkzaamheden onder deze kostensoort. 

4. Incidenteel GBI-beheer: Voor de configuratie van het beheerbestand naar GBI-format is 
incidenteel een vast bedrag opgenomen per jaar.  

                                                
9
Bedragen opgenomen onder storingen, schades en vandalisme 

10 Zit verwerkt in jaarlijkse advieskosten 
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11.2.6 Energie en netbeheer 

 

Energie en netbeheer 2020 2021 2022 2023 2024 

) Energie Verbruikskosten  € 102.389  € 100.950  € 101.633  € 98.105  € 96.037  

Netbeheerkosten  € 58.952 € 59.836  € 60.733  € 61.644  € 62.569  

Totaal  € 161.340 € 160.785 € 162.366 € 159.750  € 158.604  

 

1. Energiekosten: de kosten voor het energieverbruik van het domein OVL heeft enerzijds 

betrekking op het kWh-verbruik en de daaraan gerelateerde vergroening en energiebelastingen 

(gestaffelde energiebelasting + opslag duurzaam energie). Anderzijds maken de interne (t.b.v. 

lichtmastreclame) en de eventuele externe verrekeningen (Provincie Zuid-Holland) onderdeel uit 

van de kosten voor het energieverbruik van elkaars netten. 

2. Netbeheerkosten: De jaarlijkse kosten voor het netbeheer betreffen voor het eigen net de 

afdracht aan de netbeheerder voor de aansluiting van de OV-kasten op het net van de 

netbeheerder. Voor het gereguleerde domein wordt voor elke aansluiting (lichtmast) een tarief 

berekend wat bestaat uit (capaciteitsgebruik, leveringskosten, aansluittarief en meetdienst). 

 

11.2.7. VAT kosten  

Voor werkzaamheden in het kader van de werkvoorbereiding, directievoering, toezicht, en  

coördinatie rondom het onderhoud en vervangingen hanteert het domein OVL een VAT 

percentage van 0% omdat dit voornamelijk door de beheerder wordt gedaan. De post 

Energie en Netbeheer zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

VAT/werk-

voorbereiding 
2020 2021 2022 2023 2024 

Werkvoorbereiding-

Exploitatie (0%) 
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

VAT-Groot onderhoud 

(0%) 
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

VAT-Vervangingen 

(0%) 
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Totaal       

 
1. Werkvoorbereiding, directievoering, toezicht, coördinatie – exploitatie: Het betreft het 

percentage van 0% over alle posten met betrekking tot het dagelijks onderhoud en beheer, met 

uitzondering van de incidentele beheerkosten om de beheergegevens over te zetten naar het 

GBI format. De kosten betreffen onder andere: het opstellen van bestekken voor het dagelijks 

onderhoud, IV-schap en de inhuur van externen met betrekking tot het dagelijks beheer en 

onderhoud.  

2. Werkvoorbereiding, directievoering, toezicht, coördinatie - Groot onderhoud: Het betreft 

het percentage van 0% over de post groot onderhoud. 

3. Werkvoorbereiding, directievoering, toezicht, coördinatie - Vervangingen 

(investeringen): Het betreft het percentage van 0% over alle vervangingskosten en overige 

kosten.  
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11.2.8. Benodigde functies voor het beheren van domein OVL 

Onderstaande tabel is de kostenverdeelstaat vanuit de begroting 20XX weergegeven met 

daarin de bijdrage van het domein OVL aan de gemeentelijke organisatie.  

 

Kostenverdeelstaat 2020 2021 2022 2023 2024 

Kostenverdeelstaat      

Totaal       

 

 

11.2.9 Benodigde Kapitaalslasten  

 

Kapitaalslasten 2020 2021 2022 2023 2024 

Totaal € 45.907 € 71.683 € 87.656 € 102.157 € 115.617 

 
1. Afschrijvingen: volgens de gemeentelijke systematiek worden investeringen in het domein OVL 

in 20 jaar afgeschreven. De investeringen betreffen de posten vervangingen exclusief de VAT 

kosten over de investeringen. 

2. Rente: over de investeringen wordt gerekend met een rentevoet van 0,75%. 
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12. BUDGETTEN 

 

12.1. Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt het verschil inzichtelijk gemaakt tussen de benodigde budgetten en 

de huidige beschikbare budgetten voor het domein OVL. 

 

12.2. Exploitatie 

 

EXPLOITATIE OMSCHRIJVING 2020 2021 2022 2023 2024 

  
  

PERIODIEKE B&O KOSTEN € 79.463 € 77.580 € 76.438 € 75.401 € 74.396 

REINIGEN LED ARMATUREN   
(Euro)  

€ 612 € 24 € 888 € 1.512 

TOTALE KOSTEN  
BEHEER & ONDERHOUD 
(EURO) 

€ 79.463 € 78.192 € 76.462 € 76.289 € 75.908 

 

 

12.3. Voorziening 

 

VOORZIENING OMSCHRIJVING 2020 2021 2022 2023 2024 

  
  

CONSERVEREN MASTEN  
(Euro) 

         

VERVANGEN LAMPEN   
(Euro) 

€ 3.487 € 2.901 € 12.674 € 9.468 € 22.414 

TOTALE KOSTEN 
VOORZIENING (EURO) € 3.487 € 2.901 € 12.674 € 9.468 € 22.414 

 

 

12.4. Investering 

 

INVESTERINGEN OMSCHRIJVING 2020 2021 2022 2023 2024 

  
  

VERVANGEN MASTEN   
(Euro) 

€ 333.912 € 214.373 € 194.801 € 180.596 € 232.898 

VERVANGEN 
ARMATUREN   (Euro) 

€ 214.896 € 131.508 € 122.301 € 116.587 € 157.501 

OVL deel Hoofdstraat 
Oranjewijk 

€170.000 11     

OVL  Oranjewijk  
12

    

TOTALE KOSTEN  
INVESTERINGEN  
(EURO) 

€ 718.808 € 356.257 € 326.615 € 306.098 € 402.111 

 

                                                
11 €170.000 opgenomen in 2020 onder de kopjes “vervangingen masten en armaturen” t.b.v. de OVL 

deel Hoofdstraat in de Oranjewijk.  
12 Totaal bedrag is gelijk aan (vervangingen masten + vervangen armaturen * 1,03 . De factor 1.03 is 
een correctiefactor van 3% die is toegepast vanaf 2021. 
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13. PLANNING WERKZAAMHEDEN JAARSCHIJVEN 2018-2023 

 

13.1. Inleiding  

Naast het dagelijks en groot onderhoud bestaat een groot deel van de kosten van het 

domein uit het vervangen van de installatie. Op basis van het areaal aan masten  en 

armaturen bedraagt de jaarlijkse theoretische vervangingsgrootte op basis van 

economische levensduur:  

- ca. 200 masten; 

- ca. 210 armaturen. 

 

De praktijk leert dat de aantallen vervangingen afwijken met betrekking tot de 

theoretische aantallen. 

 

Het areaal van het domein OVL is met de bouw van woonwijken en industriegebieden, en 

voorgaande vervangingen, parallel geïnstalleerd waardoor de vervangingsjaren niet 

gelijkmatig zijn verspreid. Daarnaast kiest Leiderdorp ervoor om de vervangingen 

integraal per buurt/wijk uit te voeren. Waar mogelijk, wordt ook integraal met andere 

domeinen zoals riolering, wegen, groen en kunstwerken gezamenlijk opgetrokken. De 

volgende paragraaf gaat in op de aantallen vervangingen uit het vervangingsplan. 

 

13.2. Planning vervanging  

 

OMSCHRIJVING 2020 2021 2022 2023 2024 

VERVANGEN MASTEN 

(#) 
454 336 300 295 315 

VERVANGEN 

ARMATUREN (#) 
464 338 300 310 324 

 

13.3. Planning werkzaamheden  

Alle uitvoeringswerkzaamheden aan de openbare verlichting worden door externe partijen 

uitgevoerd. De gemeente heeft geen eigen onderhoudsdienst voor het domein OVL. 

 

Voor de werkzaamheden met betrekking tot de voorbereiding, advisering en toezicht is de 

beheerder de initiator. Deze werkzaamheden worden naar gelang de capaciteit en 

aanwezigheid van de benodigde expertise door de gemeentelijke organisatie uitgevoerd. 

Wanneer het niet mogelijk is om binnen de eigen organisatie de werkzaamheden uit te 

voeren dan worden deze bij een externe partij belegd. 
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14. MEERJAARCOMPLEX 

 

14.1. Inleiding  

Om inzicht te geven in de financiën na de beheerperiode geven onderstaande paragrafen 

het meerjarenperspectief van het domein OVL weer.  

 

14.2. Kapitaal dat domein OVL vertegenwoordigd 

 

De nieuwwaarde van het areaal bedraagt: 

 

Kapitaal Kapitaalgrootte (€) 

Bovengronds €6.411.250   

Ondergronds €0 

Totaal  €6.411.250 

 
op basis van een standaard lichtpunt à € 1.250 (lichtmast en armatuur). 

 

 

14.3. Doorkijk richting toekomst 

14.3.1 Groot Onderhoud 

 

De gemeente Leiderdorp heeft voor de beleidsperiode 2020 – 2029 een vervangingsplan 

openbare verlichting opgesteld. Dit vervangingsplan kan in de komende beleidsperiode 

nog worden bijgesteld omdat een integrale aanpak (IBOR) binnen de gemeente Leiderdorp 

prevaleert. Hierbij wordt de openbare verlichting - indien mogelijk en nodig - tegelijk 

vervangen met wegvervanging, riool- en groenonderhoud. Aanvullend op de eerder 

genoemde beleidspunten en beheer- en onderhoudsmethodiek zijn de volgende 

uitgangspunten van toepassing op het vervangingsplan:  

 De gemeente Leiderdorp kiest in vrijwel alle situaties voor het straatgewijs vervangen 

van lichtmasten en armaturen. Het gelijktijdig vervangen van een hele straat zorgt 

voor een eenduidig straatbeeld en een eenduidige verlichtingskwaliteit in de straat. 

Het nadeel van straatgewijs vervangen is dat lichtmasten en armaturen in 1 straat op 

verschillende data geplaatst kunnen zijn. Hierdoor kan het voorkomen dat er 

lichtmasten en armaturen zijn die (nog) niet de technische levensduur bereikt hebben, 

maar waarvan besloten is om toch tot vervanging over te gaan omdat het merendeel 

van de straat de technische levensduur wel al bereikt heeft, of heeft overschreden.  

 Zoveel mogelijk lichtmasten, armaturen en lampen zullen 1-op-1 worden vervangen. 

Er worden hierbij moderne, duurzame en gelijkwaardige materialen gebruikt waar bij 

de lichttypekeuze en armatuurkeuze LED-verlichting wordt toegepast. Lichtpunten 

veranderen in basis niet van plek. Bij vervangingen zal de verlichtingskwaliteit gelijk 

blijven, danwel verbeteren.  

 Er is in het vervangingsplan geen rekening gehouden met verdere uitbreiding van het 

areaal door bijvoorbeeld door nieuwbouw of nieuwe projecten aangezien keuze voor 

materialen, aantallen en kosten op het moment van schrijven nog niet zijn- en kunnen 

worden bepaald. 
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14.3.2 Vervangingen groot onderhoud 

In onderstaande tabel is het beoogde aantal mast- en armatuurvervangingen per jaar 

weergegeven.  

 

Jaar 
Aantal 

mastvervangingen 

Aantal 

armatuurvervangingen 

2020 454 464 

2021 336 338 

2022 300 300 

2023 295 310 

2024 315 324 

 

 

 

14.3.4. LED ontwikkelingen in de openbare verlichting 

In 2013 is de gemeente Leiderdorp begonnen met het structureel introduceren van LED-

lampen in haar openbare verlichting. In 2017 bestaat 8,7% van de verlichting uit LED-

lampen. Dat aandeel zal komende jaren verder groeien. De groei van LED verlichting in 

Leiderdorp is weergegeven in de volgende tabel: 

 

Jaar Aantal LED (cumulatief) 
Percentage LED lampen 

(t.o.v. 2013) 

2020 1056 20% 

2021 1520 28,8% 

2022 1858 35,2% 

2023 2158 40,9% 

2024 2468 46,8% 

   

2029 3672 69,6% 

 

In 2020 bestaat naar verwachting 19% van de openbare verlichting in Leiderdorp uit LED 

verlichting. Vanaf 2026 bestaat meer dan de helft van alle openbare verlichting uit 

energiezuinige en duurzame LED-verlichting. Vanuit de huidige visie en gedachten is het 

aannemelijk dat dit percentage na 2029 nog verder zal toenemen.  

 

De exacte aantallen LED vervangingen per jaar kunnen momenteel nog niet worden 

bepaald. Er wordt met vervangingen namelijk ook rekening gehouden met weg en 

rioolvervanging (IBOR). Zo is bijvoorbeeld onlangs besloten om de vervanging van de 

openbare verlichting van een (deel) van de Leyhof enkele jaren naar voren te halen. Dit in 

verband met noodzakelijk onderhoud aan weg, elektra en riool dat zal plaatsvinden 
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vanwege de lokale (extreme) verzakkingen. Als deze (extra) vervangingen  worden 

meegenomen in de prognose voor vervangingen voor openbare verlichting kan het 

aandeel LED in 2020 nog enkele procenten hoger uitvallen dan de berekende 19%. 

 

Op dit moment is in veel gemeenten led-techniek de standaard geworden. Ook de 

leveranciers zetten zich geheel in op de led-techniek. Hierdoor dalen op termijn de prijzen 

van de led-armaturen. 

 

Daarnaast verbetert de LED-techniek en is er een grote ontwikkeling op het gebied van 

lichtmanagement oplossingen. De verwachting is dat lichtpunten in de toekomst meer 

intelligentie gaan bevatten waardoor (op afstand) de lichtkwaliteit is te controleren en 

inzicht in het functioneren is te verkrijgen. 

 

Door enerzijds de daling van de prijzen van ‘standaard’ led-armaturen en anderzijds het 

aanbod van meer controle mogelijkheden, zijn in de toekomst keuzen nodig om te bepalen 

wat de gewenste lichtbehoefte is en de wijze waarop het areaal wordt gemonitord en 

wordt bestuurd. 
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Bijlage 1 Toelichting wet- en regelgeving en beleidskaders 

 

Aansprakelijkheid 

De Nederlandse wegbeheerder kan aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan 

door een eenzijdig verkeersongeval ten gevolge van de gebrekkige of gevaarlijke toestand 

van de openbare weg. De OVL is daar onderdeel van. Onderscheid moet gemaakt worden 

tussen de risicoaansprakelijkheid uit art. 6:174 BW en de schuldaansprakelijkheid zoals 

neergelegd in art. 6:162 BW. Krachtens art. 6:174 is de wegbeheerder aansprakelijk 

wanneer de openbare weg niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven 

omstandigheden mag stellen, waardoor zich een gevaar voor personen en zaken 

verwezenlijkt. Hier geldt de risicoaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat de weggebruiker 

niet meer de schuld van de wegbeheerder moet aantonen maar ‘slechts’ de gevaarlijke 

toestand van de weg (uitrusting) en het daardoor optreden van gevaar. Hierbij moet wel 

aangemerkt worden dat er slechts sprake is van een inspanningsverplichting, de openbare 

weg hoeft niet steeds in perfecte staat te verkeren. De wegbeheerder is dan ook niet 

aansprakelijk, krachtens art. 6:174 BW, in een situatie waarin de tijdsduur tussen het 

ontstaan van het gebrek en het verwezenlijken van het gevaar zo kort was dat het gevaar 

redelijkerwijs niet te voorkomen was. 

 

Aansprakelijkheid kan beperkt worden door: 

 het programmatisch en systematisch uitvoeren van inspecties en onderhoud; 

 een systeem van rationeel beheer (meerjaren vervangingsplan, beleidsplan); 

 een goed werkend klachtenmanagement; 

 snel handelen bij het verhelpen van schades en storingen. 

 

Aansprakelijkheid krachtens art. 6:162 BW vereist een onrechtmatigheid, de toerekening 

hiervan en schade. Bovendien wordt er in dit artikel van uit gegaan dat er een causaal 

verband kan worden gelegd tussen de onrechtmatige gedraging en de schade. Wanneer de 

wegbeheerder aansprakelijk is voor de schade, heeft de benadeelde in beginsel recht op 

volledige compensatie van de geleden schade. Hoewel het wettelijk niet is vastgelegd dat 

een weg of de openbare ruimte verlicht moet worden, kan het ontbreken van verlichting 

wel worden aangemerkt als het plegen van een onrechtmatige daad.  

Als het ontbreken van verlichting dan wel een onvoldoende of misleidende verlichting tot 

gevaarlijke situaties kan leiden, zal de wet in veel gevallen zo moeten worden 

geïnterpreteerd dat een adequate verlichting vereist is. Indien de rechter van mening 

mocht zijn dat dit het geval is, dan zou de gemeente zich kunnen beroepen op het 

gevoerde beleid zoals vastgelegd in een beleidsplan. Het besluit om op de betreffende weg 

geen verlichting aan te brengen kan in dit geval als redelijk beschouwd worden, zodat de 

gemeente niet een gebrek aan zorg verweten kan worden. 

 

Wel kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door 

ondeugdelijke verlichtingsmiddelen ten gevolg van achterstallig of geheel nagelaten 

onderhoud. Bijvoorbeeld door slecht preventief en curatief onderhoud kunnen armaturen 

of kappen losraken en naar beneden vallen op voorbijgangers of geparkeerde auto’s. 

Masten kunnen doorroesten en omvallen en op die manier schade veroorzaken. Aardingen 

en voedingen kunnen losraken waardoor aanrakingsgevaar kan ontstaan van onder 

spanning staande delen. De wegbeheerder kan zich tegenover de weggebruiker onttrekken 

aan aansprakelijkheid met een beroep op een contractueel beding tussen hem en derden 

(bijvoorbeeld een onderhoudsaannemer). Uitgangspunt is dat bij een erkenning van 

aansprakelijkheid de (verkeer)situatie aangepast wordt. 
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Gevallen waarbij aansprakelijkheid van de gemeente erkend wordt, worden systematisch 

geregistreerd, zodat de betreffende situaties ook daadwerkelijk aangepast kunnen worden. 

Installatieverantwoordelijkheid komt voort uit wet- en regelgeving. Om de organisatie op 

een juiste manier in te richten, is het belangrijk om goed in beeld te hebben wat de wet 

voorschrijft, welke normen er bestaan hoe dit zich vertaalt naar de praktijk.  

 

Arbo-wetgeving en normen 

Vanuit de Arbo-wet wordt verplicht om alle werknemers een gezonde en veilige werkplek 

te verschaffen. Er wordt niet direct invulling gegeven aan de wijze waarop de wet gevolgd 

dient te worden. Er is wel een aantal elektrotechnische normen die zodanig zijn opgezet 

dat, indien goed gevolgd, (naar alle waarschijnlijkheid) aan de Arbowet wordt voldaan. 

Voor laagspanningsinstallaties zijn dat de volgende: 

 

NEN-EN 50110: Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Algemene bepalingen 

(Europese basisbepalingen) 

 

NEN 3140: Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Aanvullende 

Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties 

 

NEN 1010:  Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties (bouwnorm) 

 

Deze normen beschrijven een werkwijze waarmee aan de wet kan worden voldaan. 

Daarnaast zijn ze algemeen geaccepteerd is als zijnde veilig, werkbaar en in gebaseerd op 

de laatste inzichten. In overeenkomsten tussen partijen wordt het toepassen van deze 

normen daarom ook vaak geëist, om voor beide partijen duidelijk vast te leggen welke 

kwaliteit, mate van veiligheid en werkwijze gewenst zijn. 

 

De NEN-EN 50110 en NEN 3140 vormen samen de BEI (Bedrijfsvoering van Elektrische 

Installaties). Sinds 2011 zijn de twee normen volledig samengevoegd en kan worden 

volstaan met de laatste versie van de NEN 3140 (NEN 3140:2011). Ze beschrijven de 

organisatie, voorschriften en procedures die het veilig werken aan en in de nabijheid van 

elektrische installaties mogelijk maken. 

 

De NEN 1010 is een norm voor het bouwen van veilige laagspanningsinstallaties. 

Installaties die gebouwd zijn volgens de NEN 1010 voldoen aan de veiligheid die bedoeld 

wordt in artikel 3.4 van het Arbo-besluit. Daarnaast wordt deze norm een aantal malen 

genoemd in de ‘Regeling bouwbesluit’ als richtlijn voor elektrische installaties in 

bouwwerken (woningen, kantoren, openbare gebouwen, etc.). 

 

Veel installaties van netbeheerders zijn niet gebouwd volgens de NEN 1010, zijn complex 

en vereisen specifieke kennis om hier veilig te kunnen werken. Om deze reden maken 

netbeheerders in het algemeen gebruik van de BEI (= NEN 3140), aangevuld met extra 

procedures (het Branche Supplement). 
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Bijlage 2 Visuele inspectie velden GBI-beheersysteem 

 

Visuele inspectie GBI  

 

Lichtmast 

- Inspectiedatum; 

- Algemene toestand, voet, fundatie; 

- Staat schilderlaag;   

- Scheefstand; 

- Staat elektrisch. 

 

Armatuur 

- Inspectiedatum; 

- Staat constructie/ophanging/reflector; 

- Staat (licht) kap;  

- Staat elektrisch. 

 

Kwaliteitsbeoordeling 

1 normaal 

2 matig 

3 slecht 

4 zeer slecht/niet handhaven  
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Bijlage 3 Areaalgegevens 

 

 Openbare verlichting gemeente Leiderdorp 2013 2019 

Aantal masten (#) 4.995 5.129 

Aantal armaturen (#) 5.157 5.275 

Aantal lampen (#) 5.426 5.388 

Aantal lampen met LED (#) 0 588 

Procentuele hoeveelheid lampen met LED (%) 0 11 

Opgestelde systeemvermogen (kW) 214 206 

Energieverbruik (kWh) 1.102.662 1.031.644 

Percentage energiebesparing t.o.v. 2013 (%) 0 6,9 

 

3.1    Financiële doorkijk 2020 - 2029 
Opname 10-01-2019 

 
 

 

JAARTAL  2020 2021 2022 2023 2024

INVESTERINGEN VERVANGEN MASTEN   (Aantal) 454 336 300 295 315

VERVANGEN MASTEN   (Euro) € 333.912 € 214.373 € 194.801 € 180.596 € 232.898

VERVANGEN ARMATUREN   (Aantal) 464 338 300 310 324

VERVANGEN ARMATUREN   (Euro) € 214.896 € 131.508 € 122.301 € 116.587 € 157.501

TOTALE KOSTEN INVESTERINGEN € 548.807 € 345.881 € 317.102 € 297.182 € 390.399

ENERGIEVERBRUIK ENERGIEVERBRUIK   (kWh) 970.201 911.012 881.903 851.293 833.344

ENERGIEVERBRUIK   (Euro) € 102.389 € 100.950 € 101.633 € 98.105 € 96.037

BESPARING ENERGIEVERBRUIK  TOV 2013 12,0% 17,4% 20,0% 22,8% 24,4%

NETBEHEERKOSTEN     (Euro) € 58.952 € 59.836 € 60.733 € 61.644 € 62.569

TOTALE KOSTEN ENERGIE € 161.340 € 160.785 € 162.366 € 159.750 € 158.606

VOORZIENING CONSERVEREN MASTEN  (SCHILDEREN)  (Euro)

VERVANGEN LAMPEN   (Aantal) 162 150 674 555 1.069

VERVANGEN LAMPEN   (Euro) 3.487 2.901 12.674 9.468 22.414

AANTAL LED LAMPEN 1.056 1.520 1.858 2.158 2.468

PERCENTAGE LED LAMPEN 20,0% 28,8% 35,2% 40,9% 46,8%

TOTALE KOSTEN VOORZIENINGEN 3.487€     2.901€     12.674€   9.468€     22.414€   

BEHEER EN ONDERHOUD PERIODIEKE B&O KOSTEN € 79.463 € 77.580 € 76.438 € 75.401 € 74.396

REINIGEN LED ARMATUREN   (Aantal) 51 2 74 126

REINIGEN LED ARMATUREN   (Euro) 612 24 888 1.512

BESPARING B&O TOV 2018 1,9% 4,2% 5,7% 6,9% 8,2%

TOTALE KOSTEN BEHEER EN ONDERHOUD GEMEENTE € 79.463 € 78.192 € 76.462 € 76.289 € 75.908

JAARTAL  2025 2026 2027 2028 2029

INVESTERINGEN VERVANGEN MASTEN   (Aantal) 236 188 249 185 108

VERVANGEN MASTEN   (Euro) € 146.193 € 130.043 € 156.085 € 114.462 € 67.284

VERVANGEN ARMATUREN   (Aantal) 236 188 261 195 113

VERVANGEN ARMATUREN   (Euro) € 90.922 € 82.936 € 102.475 € 74.971 € 44.171

TOTALE KOSTEN INVESTERINGEN € 237.115 € 212.979 € 258.560 € 189.434 € 111.455

ENERGIEVERBRUIK ENERGIEVERBRUIK   (kWh) 746.535 733.930 691.965 669.307 653.475

ENERGIEVERBRUIK   (Euro) € 86.033 € 84.580 € 79.744 € 77.133 € 75.308

BESPARING ENERGIEVERBRUIK  TOV 2013 32,3% 33,4% 37,2% 39,3% 40,7%

NETBEHEERKOSTEN     (Euro) € 63.508 € 64.460 € 65.427 € 66.408 € 67.405

TOTALE KOSTEN ENERGIE € 149.540 € 149.040 € 145.171 € 143.541 € 142.713

VOORZIENING CONSERVEREN MASTEN  (SCHILDEREN)  (Euro) 14.000

VERVANGEN LAMPEN   (Aantal) 188 123 86 225 299

VERVANGEN LAMPEN   (Euro) 3.670 3.221 1.407 3.984 4.993

AANTAL LED LAMPEN 2.792 3.028 3.216 3.477 3.672

PERCENTAGE LED LAMPEN 52,9% 57,4% 61,0% 65,9% 69,6%

TOTALE KOSTEN VOORZIENINGEN 3.670€     17.221€   1.407€     3.984€     4.993€     

BEHEER EN ONDERHOUD PERIODIEKE B&O KOSTEN € 73.000 € 72.246 € 71.475 € 70.601 € 69.952

REINIGEN LED ARMATUREN   (Aantal) 108 223 471 464 389

REINIGEN LED ARMATUREN   (Euro) 1.296 2.676 5.652 5.568 4.668

BESPARING B&O TOV 2018 9,9% 10,8% 11,8% 12,9% 13,7%

TOTALE KOSTEN BEHEER EN ONDERHOUD GEMEENTE € 74.296 € 74.922 € 77.127 € 76.169 € 74.620
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Bijlage 4 Vervangingen masten en armaturen geografisch weergegeven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

Figuur 11: Groen: jaar 2017, Donkerblauw: jaar 2018, Lichtblauw: jaar 2019, Geel: jaar 2020. Bij 
alle mast en armatuurvervangingen wordt LED-verlichting toegepast 
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Bijlage 5 Beeldkwaliteitscatalogus CROW 

 

Beeldkwaliteit OVL 
De gemeente Leiderdorp hanteert voor het domein OVL het niveau B van de 

beeldkwaliteitscatalogus CROW. De herziende versie van 2015 is identiek aan die van 

2013 voor het domein OVL. 
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