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LEESWIJZER 
 

‘Beleidsplan’ en ‘beheerplan openbare verlichting’ 
 
Het beleidsplan openbare verlichting is een beleidsbepalend stuk dat samen met het beheerplan openbare 
verlichting de leidraad is voor het onderhoud, aanleg en beheer van de openbare verlichting in de gemeente 
Veere voor de komende vijf jaar. Het beleidsplan omvat de grote lijnen en uitgangspunten; het beheerplan de 
plannen nader uitgewerkt met renovatieprojecten, in hoofdlijnen vaststelling van de gekozen materialen en 
werkwijzen voor de uitvoering. Het vorige beleidsplan voor de openbare verlichting dateert uit 1999. 
 
Om een goed beleid op te zetten voor de openbare verlichting zijn alle facetten die bepalend zijn voor het 
beleid voor de komende 5 jaar en het bijbehorende financiële plaatje uitgezocht. Het nieuwe beleidsplan is 
door Montad in opdracht van gemeente Veere opgesteld. Medio november 2005 is gestart om het beleidsplan 
te kunnen bekrachtigen in de tweede helft van 2006. 
 
Per 15 april 2004 heeft de raad besloten om over te gaan op avond- en nachtbranders. Op 10 februari 2005 is er 
een kadernota vastgelegd. De uitwerking van deze kadernota bevatten de uitgangspunten voor het opstellen van 
het beleid- en beheerplan. 
 
Bepalend zijn de uitgangspunten zoals vast gelegd in hoofdstuk 3 waarin de doelstellingen staan omschreven. 
In hoofdstuk 4 staan alle doelstellingen van openbare verlichting omschreven. In hoofdstuk 5 wordt nader 
ingegaan op de landelijke regelgeving omtrent openbare verlichting. In hoofdstuk 6 worden de 
verlichtingsklassen nader uitgelegd zoals die per gebied worden behandeld. 
In hoofdstuk 7 worden de overige aspecten behandeld die wel met openbare verlichting te maken hebben maar 
niet de hoofdzaak zijn. Tot slot volgt het financiële hoofdstuk 8. 
 
De meeste kosten worden gemaakt door het vervangen van masten, armaturen door ouderdom bij ‘einde 
levensduur‘, het dagelijks onderhoud, vaste kosten voor beheer en onderhoud, schademasten, begeleiding van 
onderhouds- en uitbreidingwerk en uitbreidingen. 
 
 
 

Verklaring van gebruikte lettertypen en kleuren: 
 
 
 
 
 
 
 



///////III///MONTAD//////////////                                                                              MR2512.04 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
  
 
MONTAD Electrotechnisch Adviesburo, 
Herastraat 5, 5047 TX Tilburg. 
 

5 

   

 
 

1. SAMENVATTING 

Voor u ligt het beleidsplan voor de openbare gemeente Veere voor de jaren 2007 t/m 2011.  
 
De laatste 10 jaar is de normering voor de openbare verlichting nogal gewijzigd: de ‘Aanbevelingsnormen 
voor openbare verlichting’ van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSvV) zijn vervangen 
door de Nederlands PraktijkRichtlijn EN-NPR13201-deel1 en het PolitieKeurmerk Veilig Wonen (PKVW) 
heeft zijn intrede gedaan. Dit tezamen met de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek heeft nogal 
consequenties voor de gemeenten inzake haar openbare verlichting.  
 
Ontwikkelingen op het gebied van lichttechniek, energieverbruik en belasting van het milieu hebben de 
laatste tijd niet stil gestaan en maken vervanging van oude armaturen (uitgevoerd met lampsoorten, gebaseerd 
op de techniek van destijds) interessant. Afweging voor vervanging ligt hierbij niet alleen op 
betrouwbaarheid van de lichtpunten, maar ook op duurzaamheid, energiezuinigheid, comfort naar de burger, 
veiligheid en terugverdientijd van de vervangingsinvestering. Met name met moderne armaturen wordt de 
investering voor nieuwe armaturen, binnen de technische levensduur van het armatuur (20 Jaar), vaak 
terugverdiend op besparing van energieverbruik en onderhoud. Indien armaturen niet aan het einde van hun 
technische levensduur vervangen worden zullen de onderhoudskosten en storingen toenemen. 
 
In dit beleidplan worden in het vervangingsbeleid van de diverse installaties, de voordelen van moderne 
armaturen gecombineerd met de wens om te gaan voldoen aan de norm en PKVW, het vereiste lichtniveau en 
lampsoorten. 
 
Als eerste knelpunt is naar voren gekomen dat circa 2337 armaturen het einde van de technische levensduur 
bereikt hebben en 536 armaturen dat in de komende vijf jaren zullen doen. Het standpunt vanuit dit 
beleidsplan is dat deze armaturen vervangen dienen te worden in de komende vijf jaar. Afhankelijk van 
beschikbare middelen zullen in ieder geval de armaturen van 20 jaar en ouder vervangen worden. En het is 
wenselijk ook de armaturen die in de komende vijf jaar de 20 jarige leeftijd bereiken te vervangen. Bij deze 
vervanging worden nieuwe armaturen en lampsoorten geplaatst, waarbij voldaan zal worden aan de geldende 
norm en PKVW.  
 
Armaturen ter vervanging van de 20-jarige armaturen zullen in verblijfsgebieden NIET worden voorzien van 
dimming, omdat de meerinvestering gedurende de levensduur niet terugverdiend wordt. Bij 
wijkontsluitingswegen is de extra investering in dimapparatuur door besparing op energiekosten en 
onderhoud wel terug te verdienen binnen de levensduur van het armatuur. Hier zal dan ook per situatie 
dimming overwogen worden.  
 
Vervanging van lichtmasten t.g.v. het bereiken van het einde van de levensduur (na 40 jaar) zal niet zonder 
meer geschieden. Er bestaat sterke voorkeur voor het meten van de restlevensduur van de lichtmasten en bij 
afkeuring pas lichtmasten te vervangen. Masten die voor een periode van vijf jaar goedgekeurd worden, 
kunnen dan minimaal vijf jaar, mar ook mogelijk veelvouden van vijf jaar gehandhaafd blijven zonder risico. 
Het bedrijf dat de restlevensduurmetingen uitvoert, geeft een garantie voor vijf jaar en neemt de 
aansprakelijkheidsrisico’s over voor de tijd tot de volgende meting. 
 
Indien in de komende vijf jaar bovenvermelde zaken gerealiseerd worden, heeft de gemeente een voor haar 
burgers verantwoorde, goede, energiezuinige en milieuverantwoorde openbare verlichting. 
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2. INLEIDING 

 

2.1 Algemeen 
Openbare verlichting speelt een belangrijke rol in onze moderne maatschappij. De noodzaak van een goede 
openbare verlichting wordt pas duidelijk wanneer deze, om wat voor reden dan ook, niet meer goed 
functioneert. Pas dan blijkt dat wij ons zonder openbare verlichting op straat onveilig voelen. 
 

2.2 Doel van een beleidsplan 
Het doel van het beleidsplan is technische en financiële kaders aan te geven waarbinnen de werkzaamheden 
op het gebied van openbare verlichting worden uitgevoerd. Hierbij zijn toetsingscriteria opgenomen voor de 
uitvoering van de betreffende richtlijnen. 
 
Openbare verlichting wordt aangelegd in het belang van de gemeenschap. Diezelfde gemeenschap moet er de 
kosten voor dragen. Het is dan ook de taak van de gemeentelijke overheid om een verantwoord beleid ten 
aanzien van de openbare verlichting uit te stippelen, waarna tot technische realisatie kan worden overgegaan. 
 
De gemeente Veere is door de gemeentelijke herindeling in 1997 ontstaan uit de kernen Aagtekerke, 
Biggekerkte, Domburg, Gapinge, Grijpskerke, Koudekerke, Meliskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Veere 
,Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande. In de verschillende kernen is de openbare verlichting niet 
uniform uitgevoerd. Dit is een historisch gegroeide situatie. Door de lange technische levensduur van de 
openbare verlichting, zal deze diversiteit nog een aantal jaren binnen de gemeente blijven bestaan. De opzet 
van dit beleidsplan is om de technische uitgangspunten voor de openbare verlichting te uniformeren. Het 
uniformeren is geen doel op zich. Via benodigd onderhoud, vervanging bij einde levensduur en reconstructies 
moeten leiden tot een uniform beleid. Op deze wijze zal naar verwachting over ca. 10 tot 15 jaar de opzet 
voor de openbare verlichting voor alle kernen gelijk zijn. 
 

2.3 Maatschappelijke ontwikkelingen 
Het zijn echter niet alleen de kosten die het formuleren van beleid voor openbare verlichting noodzakelijk 
maken. Ook de herziene taakverdeling door privatisering van de energiebedrijven versterken de behoefte aan 
een goed geformuleerd beleid. 
 
De overheid heeft netbeheerders aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het ondergrondse kabelnet. Het 
bovengronds deel - onderhoud van lichtmastcombinaties - kan uitgevoerd worden door elk gecertificeerd 
bedrijf. 
 
De markt voor energielevering is vrij wanneer het bedrijf of de organisatie voldoet aan de hieraan gestelde 
eisen. 
 
Tevens is het zaak om te letten op de minimale eisen, om de continuïteit van de installaties te waarborgen. 
Wederpartijen dienen de prijs/kwaliteitsverhouding hierbij niet uit het oog te verliezen. Klachten op het 
gebied van verkeers- en sociale veiligheid, kleine criminaliteit en de toenemende aandacht binnen gemeenten 
voor energie- en milieuaspecten versterken deze behoefte. 
 
Openbare verlichting is meer dan licht en techniek alleen en heeft raakvlakken met verschillende 
gemeentelijke beleidsvelden, zoals verkeer, welzijn en openbare orde en veiligheid. 
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2.4 Ontwikkelen van een beleidsplan 
De klantgerichte aanpak van de gemeente Veere naar de bewoners. Nieuwe uitgangspunten aan de hand van 
Europese normen en de aandacht voor energie- en milieuaspecten onderschrijven de behoefte aan een goed 
geformuleerd beleid. 
 
Een beleidsplan moet een goede afstemming bevorderen tussen de verschillende beleidsterreinen. Hiermee 
wordt inzicht verkregen met welke mensen, middelen en activiteiten de doelstellingen uit het beleidsplan 
gerealiseerd kunnen worden. Wanneer zich op een der beleidsterreinen wijzigingen voordoen dient het beleid 
opnieuw bijgesteld te worden. 
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3 DOEL EN FUNCTIE OPENBARE VERLICHTING 

 
Openbare wegverlichting heeft tot doel om het openbare leven bij duisternis, in bijzonder het wegverkeer, zo 
goed mogelijk te laten functioneren. Hoewel het (verlichtings)niveau van de openbare wegverlichting het 
daglichtniveau niet bereikt, moet de openbare verlichting in eerste instantie bijdragen aan een verkeersveilige 
situatie gedurende de (circa 4100 uur per jaar) duistere uren. Een goede kwaliteit van de openbare verlichting 
is dan ook van groot belang. De functie van de openbare verlichting laat zich onderverdelen in 
verkeersveiligheid, sociale veiligheid en in mindere mate esthetica.  
 
Het doel van de openbare verlichting kan als volgt worden samengevat: 
- Het bevorderen van de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling. 
- Het bevorderen van de openbare veiligheid (de sociale en persoonlijke veiligheid). 
 

3.1  Verkeersveiligheid 
Onder verkeersveiligheid wordt een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer verstaan. Bij toepassing van 
de verlichting moet de weg zodanig worden verlicht dat de situatie in de rijrichting door de weggebruiker te 
overzien is. Hierbij moeten de verkeersdeelnemers het verloop van de weg, de aanwezigheid van zijwegen en 
zich mogelijk op de weg bevindende medeweggebruikers en obstakels kunnen waarnemen. Met name bij 
specifieke wegsituaties zoals kruispunten, drempels, chicanes en wegversmallingen en onverwachte 
veranderingen in het wegprofiel is dit van groot belang. 
 

3.2 Sociale en persoonlijke veiligheid 
Sociale veiligheid heeft te maken met alle (semi-) openbare ruimten waar mensen verblijven. In een sociaal 
veilige omgeving kan men zich bewegen zonder direct gevoel voor dreiging of gevaar voor confrontatie met 
geweld. Er is een tweetal aspecten te onderscheiden binnen het begrip sociale veiligheid: de werkelijke 
onveiligheid (de criminaliteit die werkelijk plaatsvindt) en de gevoelsmatige onveiligheid (de gevoelens van 
angst en onveiligheid, die bij de bevolking leven). 
 
Persoonlijke veiligheid wil zeggen dat inwoners, gebruikers en passanten kunnen zien waar zij lopen zonder 
te vallen over obstakels en losliggende trottoirtegels. Bezoekers zullen het op prijs stellen wanneer 
straatnaamborden goed leesbaar zijn zodat zij snel en veilig hun adres of doel kunnen bereiken. 
 
Verlichting en sociale veiligheid staan in nauwe relatie tot elkaar. Bij duisternis is eerder sprake van 
vandalisme, openlijke bedreiging, geweld e.d. dan op klaarlichte dag. Bij goede openbare verlichting kan 
men tegemoetkomende personen op een redelijke afstand (4 à 5 meter) herkennen; voldoende 
kleurherkenning is hierbij onontbeerlijk. Dit vormt onder meer de basis van het Politie Keurmerk Veilig 
Wonen® (PKVW). Het PKVW stelt specifieke eisen aan de openbare verlichtingsinstallatie. Deze eisen 
verschillen van de eisen die vanuit verkeersveiligheid worden gesteld. 
 

3.3 Leefbaarheid en sfeer 
Leefbaarheid heeft betrekking op het bevorderen van de herkenbaarheid of het benadrukken van het 
bijzondere karakter of de gewenste sfeer van de openbare ruimte. Openbare verlichting speelt een belangrijke 
rol bij het tot zijn recht komen van die ruimte. 
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In sociaal-maatschappelijk opzicht is het gemeentebestuur ervan overtuigd dat leefbaarheid een zaak is voor 
alle betrokkenen. Bedrijven, gemeente en inwoners maken de dorpen leefbaar. In dit opzicht wordt 
tweerichtingsverkeer bevorderd. De burger zorgt zelf voor aanvullende verlichting in zijn privé 
woonomgeving. Het bijzondere karakter van een plek kan met behulp van de openbare verlichting tot 
uitdrukking worden gebracht. Toepassing van eigentijds vormgegeven lichtmasten op een plein kan de juiste 
sfeer oproepen. 
 
Bij realisatie van verlichting met een meer decoratieve functie zal de ter plaatse vereiste functionele 
verlichtingskwaliteit en het jaarlijks terugkerend onderhoud uitgangspunt moeten blijven. 
 
Voor de gemeente Veere zijn voor verblijfsgebieden en ontsluitingswegen de verkeersveiligheid en sociale 
veiligheid maatgevend, esthetica speelt hierin een ondergeschikte rol. In winkelgebieden kan er voor 
esthetica gekozen worden.  
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4 LANDELIJKE WET- EN REGELGEVING 

4.1 Aansprakelijkheid wegbeheerder Burgerlijk Wetboek 
Op basis van het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk voor schade bij 
derden, als de openbare verlichting - als onderdeel van de weguitrusting - niet voldoet aan de eisen die men in 
de gegeven omstandigheden daaraan mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert. De 
schuldverantwoordelijkheid is bij de vaststelling van het nieuwe wetboek in 1992 omgezet in een 
risicoaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat de weggebruiker niet meer de schuld van de wegbeheerder maar 
'slechts' de gevaarlijke toestand van de weg(uitrusting) en het daardoor intreden van het gevaar hoeft aan te 
tonen. 
 
De aansprakelijkheidsbepaling heeft alleen betrekking op de verkeersveiligheidsfunctie van de openbare 
verlichting. De sociale veiligheid en leefbaarheid blijven, door hun subjectief karakter, buiten beschouwing. 
 
De aansprakelijkheid staat los van de wijze waarop het eigendom van de openbare verlichtingsinstallatie is 
geregeld. Met andere woorden: de gemeente ontkomt niet aan een eventuele aansprakelijkheid door het 
eigendom van de verlichtingsinstallatie aan derden over te dragen. Het maakt geen verschil of gemeente alle 
werkzaamheden zelf uitvoert of aan derden uitbesteed. Indien de gemeente kan aantonen dat haar beleid is 
gebaseerd op algemeen aanvaarde richtlijnen, kan zij redelijkerwijs gesproken voor schade worden 
gevrijwaard. 
 
Wanneer een andere wegbeheerder dan de gemeente verantwoordelijk en aansprakelijk is, wordt dit vermeld 
onder het betreffende hoofdstuk. 

4.2  Verlichtingskwaliteit en normen 

4.2.1 Nieuwe Praktijkrichtlijn NPR 13201-1 “Kwaliteitscriteria” 
Om een zo goed mogelijke kwaliteit te waarborgen wordt in het algemeen uitgegaan van de nieuwe richtlijn. 
Deze richtlijn werd in mei 2002 gepubliceerd door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde, 
(NSvV), in samenwerking met het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI). De richtlijn is afgeleid van de 
Europese norm EN 13201: “Wegverlichting”, opgesteld door de gecombineerde werkgroep van CEN/TC 169 
“Licht en Verlichting” en CEN/TC 226 “Wegvoorzieningen”, gepubliceerd als normontwerp prEN 13201. In 
de NPR is de opzet van de Europese norm zoveel mogelijk gehandhaafd en waar nodig aangepast aan de 
Nederlandse situatie. 
 
Verdere belangrijke richtlijnen zijn: 

• het Politie Keurmerk Veilig Wonen®, twee katernen voor bestaande en nieuwe situaties. Er wordt 
alleen getoetst aan het gedeelte dat betrekking heeft op de openbare verlichting en loopt op dit 
moment synchroon met de NPR 13201 -1; 

• Algemene richtlijn betreffende lichthinder Deel 1: Algemeen en grenswaarden voor sportverlichting, 
uitgegeven door NSvV in november 1999; 

• Richtlijn Openbare verlichting Natuurgebieden, publicatie nr. 112, in februari 1997 uitgegeven door 
CROW (= Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte); 

• Handboek Lichtmasten, publicatie nr. 215, augustus 2005, uitgegeven door CROW. 
Voor de gemeente vormen de richtlijnen uitgangspunten van beleid bij aanleg en onderhoud van de openbare 
verlichting. 
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4.2.2 Politie Keurmerk Veilig Wonen® 
Het Politie Keurmerk Veilig Wonen®, verder genoemd PKVW, nu nog een richtlijn, speelt een belangrijke 
rol, zowel in bestaande als in nieuwe situaties. Wil men voor een bepaald gebied het PKVW verkrijgen dan 
dient de openbare verlichting voor de gehele openbare ruimte aan deze norm te voldoen. Ter verkrijging van 
het certificaat PKVW is bij reconstructies of herinrichting van straten en wegen en bij planmatige vervanging 
een lichttechnische berekening vereist. 
 

4.2.3 Woonkeur 
Woonkeur is een certificatie met eisen voor nieuwbouwwoningen. Dit is door de Stuurgroep Experimenten 
Volkshuisvesting (SEV) ontwikkeld in samenwerking met de VNG en maatschappelijke instanties uit diverse 
geledingen van de samenleving, zoals de Gehandicaptenraad en ouderenbonden. Woonkeur maakt gebruik 
van het PKVW Nieuwbouw. Voor uitgebreide informatie (ook voor andere disciplines) verwijzen wij u naar 
de website www.woonkeur.nl. 

 

4.3 Wetten: 
In de afgelopen jaren is wetgeving vastgesteld om de levering en de distributie van energie te scheiden. De 
verrekening van de kosten voor levering en distributie van energie dient gescheiden gefactureerd te worden. 
Voor de liberalisering van de energiemarkt was zowel de levering als de distributie in handen van het 
energiebedrijf. 
De energiebedrijven zijn door de wetgeving verplicht een aparte BV te stichten voor het beheren en 
onderhouden van de ondergrondse infrastructuur. Delta heeft “Delta Netwerk BV” in het leven geroepen voor 
het beheer en onderhoud van de ondergrondse infrastructuur. 
De gebruikers in Zeeland zijn uitsluitend voor de distributie van energie (elektriciteit en gas) gebonden aan 
“Delta Netwerken BV”. 
De levering van energie kan naar eigen goeddunken worden ingekocht bij om het even wie. 
Tevens moet voor het in- en uitschakelen van de openbare verlichting betaald worden. Door het netwerkbedrijf 
is een schakeldienst in het leven geroepen. Het tarief voor de schakeldienst wordt apart op de energienota 
vermeld. 
 
De Dienst uitvoering en Toezicht energie (DTe) heeft een controlerende functie. Zij controleert de “energie 
distributie van leverancier tot eindgebruiker” met de bijbehorende tarieven. 
 
Het vercommercialiseerde energiebedrijf moet hierdoor terug naar haar primaire overheidstaak, de levering van 
energie. 
 
Overige commerciële activiteiten als het beheer en onderhoud van openbare verlichting zijn ondergebracht bij 
een zelfstandig bedrijf.   
 
 
Om de taken met de bijbehorende verrekening zuiver te houden zijn er twee wetten ingevoerd: 

• De energiewet. De door de overheid opgelegde taak van distributie van de elektrische energie van 
leverancier tot de eindgebruiker dient door een niet commerciële instelling te geschieden. Deze 
instelling mag dan ook géén andere (commerciële) taken uitvoeren. Concreet houdt dit in dat de 
gemeente géén energie bij het distributiebedrijf mag inkopen en dat zowel het beheer als het onderhoud 
voor haar openbare verlichting alleen aan commerciële bedrijven mag worden uitbesteed. 
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• De IJkwet. Deze wet regelt dat alle aansluitingen van eindgebruikers op het energiedistributienet 
bemeterd dienen te zijn, zodat zowel de kosten van energie als de kosten van distributie geschieden op 
wettelijke basis. Concreet houdt dit nog al wat in: of de openbare verlichting moet als separaat 
openbaar verlichtingsnet (aparte kabels los van het distributienet) uitgevoerd zijn en aan de voedende 
zijde zijn voorzien van een energiemeter (kilowattuurmeter) Indien het openbaar verlichtingsnet  
gecombineerd blijft, dient elke lichtmast gezien te worden als eindverbruiker en voorzien te zijn van 
een energiemeter. Ook is het mogelijk hiervoor nadere en éénduidige afspraken te maken met zowel de 
energieleverancier als het netwerkbedrijf.  De energie kosten van de openbare verlichting wordt 
momenteel berekend op basis van branduren en opgenomen vermogen van lamp en 
voorschakelapparaat (VSA). 

 
Door deze recente scheiding van taken “levering” en “distributie” van energie, is de gehele markt nog al aan 
veranderingen onderhevig. Zowel de belangenbehartiging vanuit de DTe, als de partijen voor levering van 
energie springen momenteel in deze markt en dienen de nodige handelswijzen te worden doorgevoerd voor 
beheer en onderhoud voor de openbare verlichting. Door Delta Netwerk BV wordt de OV verdeelinrichting in 
het trafostation als één aansluiting voor de achterliggende O.V. lichtmasten gezien. 
De wijze van berekening van energiebelasting is afhankelijk van het aantal aansluitingen. Per aansluiting wordt 
energiebelasting berekend. Het maakt dus veel verschil of de individuele mast een aansluiting is of een 
trafogebied. 
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5 VERLICHTINGSKWALITEIT NAAR GEBIEDSINDELING 

5.1 Algemeen 
De gemeente is verantwoordelijk voor de verlichting van de openbare ruimten. Openbare ruimten zijn die 
gebieden die gemeentelijk eigendom en voor het publiek toegankelijk zijn. 
 
In dit hoofdstuk worden de te verlichten ruimten binnen de gemeente specifiek belicht. Het betreft hier zowel 
de wegen buiten als binnen de bebouwde kom. Per te definiëren ruimte komt in dit hoofdstuk aan de orde op 
welke plaatsen momenteel wel of geen verlichting is aangebracht; welke specifieke knelpunten op dit moment 
spelen en welke verlichting in de toekomst nodig/gewenst is. 
 
Momenteel zijn de normen voor openbare verlichting nog praktijkrichtlijnen, maar zullen deze, te zijner tijd, 
tot norm verheven worden. Omdat de toepassing van praktijkrichtlijnen altijd een menselijke inschatting 
vereist: betreffende moeilijkheidsgraad van de omgeving, intensiteit en diversiteit van het verkeer en het doel 
van de verlichting, dienen in dit beleidsplan deze inschattingen vastgelegd te worden per wegtype en ruimte 
binnen de gemeente. Afhankelijk van het doel verkeer, sociaal of combinaties van beide wordt in dit 
hoofdstuk bepaald of er verlichting noodzakelijk is. Zo ja, welk soort verlichting en welke verlichtingsklasse. 
 
Omdat aan elke te verlichten openbare ruimte de te stellen eisen aan de openbare verlichting kunnen 
verschillen, wordt voorafgaand aan de vast te stellen verlichtingskwaliteit naar gebiedsindeling, eerst een 
aantal eigenschappen/kenmerken beknopt behandeld, om daarna gerichte keuzes te kunnen maken in soort en 
eigenschappen van die verlichting per gebied.  

Verlichtingssterkte en gelijkmatigheid 
Een kwalitatief goede openbare (verkeers)- wegverlichting dient op grond van deze kwaliteitseisen aan vier 
groepen van lichttechnische eisen te voldoen: 

• de gemiddelde wegdekluminantie 
• de gelijkmatigheid van het luminantiepatroon 
• de mate van verblinding veroorzaakt door de lichtbronnen van de installatie 
• de visuele geleiding  

 
Voor de sociale veiligheid komen er weer andere criteria aan de orde, zoals: 

• de gemiddelde verlichtingssterkte (echter niet alleen gekeken in het horizontale vlak maar ook in het 
verticale vlak) 

• de gelijkmatigheid van de verlichtingssterkte 
• de halfcilindrische verlichtingssterkte (voor herkenbaarheid van gezichten) 
• het aanlichten van de donkere hoeken (géén podiumgevoel) 

 
Voor de leefbaarheid/esthetica gelden geen criteria, anders als mooi, prettig en aangenaam. Deze laatste 
categorie kan zich ook alleen door gevoel laten ‘meten’. 
 
Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de te verlichten ruimte (weg, wegvak of woonomgeving) kan de 
bovengenoemde groepsindeling qua lichtsterkte en gelijkmatigheid aan de in de NPR-normen opgenomen 
verlichtingstabellen, worden aangepast. 
Factoren die de moeilijkheidsgraad bepalen zijn onder meer; 



///////III///MONTAD//////////////                                                                              MR2512.04 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
  
 
MONTAD Electrotechnisch Adviesburo, 
Herastraat 5, 5047 TX Tilburg. 
 

14 

   

• geometrische factoren: zoals de breedte van de weg en bermen, obstakels, bochten met 
kleine boogstralen, veel aansluitingen of kruispunten, oversteekplaatsen, bruggen, tunnels, 
hoogteverschillen etc. 

• omgevingsfactoren: misleidende afleidende of overstralende verlichting in de directe  
omgeving van de weg. 

• verkeersfactoren: samenstelling en intensiteiten van de diverse verkeersdeelnemers 
 

Lichtbronnen 
In de gemeente worden diverse lichtbronnen voor openbare verlichting gebruikt met elk een specifieke 
eigenschap voor het doel waarvoor ze zijn toegepast. Deze verschillende typen en bijbehorende eigenschappen 
worden in de onderstaande tabel behandeld. 

 
Benaming: Vaak 

gebruikte 
Afkorting 

Kleur- 
herkenbaarheid 

Toepassings- 
gebied 

Levensduur 
lamp 

Energie 
zuinigheid 

Lagedruk Natrium SOX geen Auto(snel)wegen Ca.12.000 
uur 

Goed 

Hogedruk Natrium SON Ca. 40% Auto(snel)wegen 
en 
ontsluitingswegen 
zonder voetgangers 
en fietsers. In 
beperkte mate 
parkeerplaatsen en 
openbare terreinen 

Ca. 16.000 
uur 

Goed 

Fluorescentie lamp TL, TL-d, 
TLS, TLEM 

Ca. 70% Woonwijken en 
openbare terreinen 

Ca. 8.000 uur Matig 

Compact 
Fluorescentie lamp 

PL, PLL, 
PLC, PLS, 
PLT 

Ca. 85% Woonwijken en 
openbare terreinen 

Ca. 16.000 
uur 

Goed 

Metaalhalogeen 
lampen 

CDMT Ca. 85% Openbare terreinen 
en winkelcentra 

Ca. 12.000 
uur 

Matig 

Gloeilamp  100% Geen binnen OV Ca. 2.000 uur Slecht 
 

 
 Foto: Kleurherkenbaarheid bij toepassing van de diverse soorten lampen voor openbare verlichting. 
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Armaturen 
Armaturen laten zich onderscheiden in een aantal groepen: 

• Verlichtingsarmaturen, bedoeld voor het realiseren van een veilige verkeersveiligheid: vaak 
uitgevoerd als liggende (koffer)armaturen; 

 
 
 
 
 
 
 Foto: Kofferamatuur 
 

• Woonwijkverlichting, bedoeld voor het realiseren van een veilige sociale veiligheid: vaak uitgevoerd 
als staande armaturen, veelal kegelvormig;  

               
Foto: Kegelvormig armatuur 

 
• Aaanstraalverlichting, bedoeld voor het aanstralen van gebouwen of het accentueren van objecten: 

veelal uitgevoerd als spots; 
• Sfeer- en decoratieve-verlichting, bedoeld voor het verhogen van de sfeer, waarbij de noodzaak tot 

verlichten van de ruimte ondergeschikt is. 
 
Voor alle armaturen geldt dat ook de levensduur en kwaliteit bepaald wordt door de duurzaamheid van het 
armatuur, zoals materiaalsoorten (spuitgietaluminium, polycarbonaat, glas e.d.) 
 
Waarom openbare verlichting 
 
Voor een juiste keuze van de wegverlichting wordt uitgegaan van de Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR) en 
Richtlijnen Ontwerp Niet Autosnelwegen (RONA). Om echter voor de verschillende categorieën de inrichting 
van de wegverlichting vast te leggen is het noodzakelijk uitspraken te doen over de te betrekken functionaliteiten 
verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid en de onderlinge weging hiervan. 
Als hulpmiddel daar toe is de onderstaande tabel opgesteld: 
 
Tabel: functies openbare wegverlichting in relatie tot prioriteitsstelling 

SCORE VERKEERSVEILIGHEID SOCIALE VEILIGHEID SFEER / LEEFBAARHEID 
1 Aspect verkeersveiligheid 

totaal onbelangrijk 
Aspect sociale veiligheid 
totaal onbelangrijk 

Aspect leefbaarheid / 
esthetica totaal onbelangrijk 

2 Verkeersveiligheid kan van 
belang zijn 

Sociale veiligheid kan van 
belang zijn 

Leefbaarheid / esthetica kan 
van belang zijn 

3 Verkeersveiligheid eerste 
prioriteit 

Sociale veiligheid eerste 
prioriteit 

Leefbaarheid / esthetica 
eerste prioriteit 
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In de tabel is een score weergegeven, zodat het mogelijk is voor de verschillende ruimten met verkeers- of 
verblijfsfunctie een afweging te kunnen maken tussen verkeersveiligheid, sociale veiligheid en sfeer / 
leefbaarheid. Dit is noodzakelijk om een juiste keuze te kunnen maken uit de verschillende soorten lichtbronnen. 
De waarden 1 en 3 geven de prioriteit aan tussen het overbodig zijn van de wegverlichting  resp. de absolute 
noodzaak. De waarde 2 is bedoeld voor het aangeven van nuances. Per soort openbare ruimte wordt in dit  
hoofdstuk een afweging gemaakt tussen de bovenvermelde factoren.  
 

5.1.2 Verlichtingseisen volgens de norm 
Vervolgens wordt voor elke wegcategorie, volgens de NPR 13201-1 de verlichtingsnorm en 
verlichtingsgrootheden bepaald (waaronder verlichtingssterkte en gelijkmatigheid), volgens een door de NPR-
norm voorgeschreven analyse van verkeersdeelnemers, intensiteiten, maximale snelheden en moeilijkheidsgraad 
van de openbare ruimte. 

5.1.3 Huidige stand van zaken en knelpunten 
Het tot nu toe gevolgde beleid komt aan de orde, de knelpunten daarin ten opzichte van het voorgestelde 
toekomstige beleid wordt uiteengezet.  
 
Vervolgens wordt met lampgegevens vanuit het OV-beheerbestand een tabel weergegeven van de huidige 
situatie lampen in de betreffende wegcategorie. Deze selectie omvat de meest voorkomende lampen in de 
wegcategorie, waarbij de verlichting/lampsoort gecategoriseerd wordt op de visuele beoordeling van de 
verlichting tijdens de waarnemingsronde, de lichtkleur, het verlichtingsniveau in relatie tot het specifieke doel 
van de verlichting. Van elke kern zijn drie markante straten gekozen. Van deze straten zijn 
verlichtingsberekeningen gemaakt.  
 

5.1.4 Definitie openbare ruimten 
Voor een keuze van de juiste wegverlichting dient de door de gemeenteraad vastgestelde 
wegcategorisering, zoals deze in het “Wegbeheerplan” is opgenomen, als uitgangspunt. Deze is weer op haar 
beurt vertaald naar een OV-gebiedsindeling.  
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5.2 Inventarisatie van de te verlichten ruimten 
Binnen de gemeente is een gebiedsindeling vastgesteld ten behoeve van de openbare verlichting. 
Op bovenvermelde tekening is deze indeling met een kleur aangegeven. 
1. Verblijfsgebied binnen de bebouwde kom (30 km/h);  
2. Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom (50 km/h); 
3. Gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom (60/80km/h), in beheer bij Rijkswaterstaat en Provincie; 
4. Gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom (60/80km/h), in beheer bij Waterschap; 
5. Overige wegen buiten de bebouwde kom (60 km/h); 
 

5.2.1 Verblijfsgebied binnen de bebouwde kom (30 km/h) 

 
In deze categorie worden alle verblijfsgebieden binnen de bebouwde kom voor het beleid onder één categorie 
geschaard: de 30 km/uur-zone binnen de bebouwde kom. De gemeente heeft vastgesteld in haar 
verkeersveiligheidsplan, dat alle gebieden binnen de bebouwde kom als verblijfsgebied, worden aangemerkt, 
met uitzondering van de gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom die als 50km/h worden 
aangemerkt (Domburg en Serooskerke). Deze gebiedsontsluitingswegen worden dan ook apart onder B in het 
beleidsplan behandeld. .  

5.2.1.1 Weging 
 

SCORE VERKEERSVEILIGHEID SOCIALE VEILIGHEID SFEER / LEEFBAARHEID 
1 Aspect verkeersveiligheid 

totaal onbelangrijk 
Aspect sociale veiligheid 
totaal onbelangrijk 

Aspect leefbaarheid / 
esthetica totaal onbelangrijk 

2 Verkeersveiligheid kan van 
belang zijn 

Sociale veiligheid kan van 
belang zijn 

In winkelgebieden 
leefbaarheid / esthetica kan 
van belang zijn 

3 Verkeersveiligheid eerste 
prioriteit 

Sociale veiligheid eerste 
prioriteit 

Leefbaarheid / esthetica 
eerste prioriteit 
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5.2.1.2 Gewenste situatie 
 

BETREFT: STANDAARDISERIN
G: 

OPMERKINGEN: 

Verlichtingsklasse Klasse: S5, groep D3/4  
Verlichtingsgrootheden Egem: 3 lux 

U0=0,2 
Emin=0.6 lux 
 

Politie Keurmerk 

Lampsoort PLL  
Armatuursoort Koffer of kegel  
Lichtpunthoogte Ca 4 – 5 - 6 meter  
Mastopstelling Zig-zag  

Verwachte onderlinge 
afstand 

Ca 30 meter  

   
 
 

5.2.1.3 Huidige situatie 
 
Met betrekking tot de huidige situatie van de openbare verlichting is gebruik gemaakt van de database (versie 
april 2006) voor openbare verlichting, zoals deze door Delta Netwerk BV op 28 april 2006 is verstrekt. In 
eerste instantie is gestart met eerder verstrekte versies. Door de grote verscheidenheid aan armaturen in de 
diverse straten binnen de gemeente in overleg bepaald welke straten, qua uitvoering van de openbare 
verlichting, maatgevend zijn per kern, om een oordeel te kunnen vellen over de huidige stand van zaken t.o.v. 
de huidige regelgeving en normen (zie gewenste situatie). 
 
Er is gekozen voor drie straten per woonkern. Per straat is vervolgens berekend of de huidige verlichting 
voldoet aan de norm, met bijbehorende wegcategorie. Voor de straten waarin zich oudere armaturen bevinden, 
waarvan de lichttechnische gegevens niet meer in de huidige rekenprogramma’s voor handen zijn, is gerekend 
met een vergelijkbaar armatuur. Op die situaties waar volgens berekening de “huidige” verlichting niet voldoet 
aan de norm (gewenste situatie) is vervolgens gerekend met een op dit moment gangbaar armatuur met  
energiezuinige lichtbron. Indien ook na berekening met het nieuwe armatuur niet voldaan kan worden aan de 
norm/gewenste situatie, is in de tabel de opmerking opgenomen dat: 

• of de lichtpunthoogte aangepast dient te worden om te voldoen; 
• of de onderlinge mastafstand kleiner dient te worden (meer masten nodig in de straat); 
• of een combinatie van beiden, om te kunnen voldoen aan de norm. 

 
Op de volgende twee pagina’s staat de huidige situatie vermeld in een tabel. 
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Verblijfsgebied 30 
km/h 

Straatnaam Huidige 
situatie 

Nieuwe situatie Opmerking 

Burg. Bosselaarstraat voldoet niet Reeds 
uitgevoerd 

Na vervangen 
armaturen voldoet OV 

Burg. Geuzestraat voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen 

Aagtekerke 

Noordhoek voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen 
Kerkplein voldoet niet 1) 1) 
L. Simonsestraat voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen 

en aanpassen 
mastafstand 

Biggekerke 

Schuitvlotstraat voldoet wel - - 
Park Loverendale voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen 
Ooststraat - voldoet wel vervangen armaturen 

Domburg 

Babelweg voldoet niet voldoet wel vervangen lampen en 
VSA’s 

Gapinge Dorpstraat voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen 
en aanpassen 
mastafstand 

Bergwei voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen  
Burg. Bouwmanstraat voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen 

Grijpskerke 

Kerkring  voldoet niet 1) 1) 
Banckertstraat voldoet wel - - 
Dorpsplein voldoet wel - - 

Koudekerke 

Prinses Beatrixlaan voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen 
Burg. Adelaarstraat voldoet wel - - 
J. Vaderstraat voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen 

Meliskerke 

Pauwhoekstraat voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen 
Beukenlaan voldoet niet voldoet wel Na herinrichting OV 

Blauwe reiger voldoet wel - - 

Oostkapelle 

Zeesterlaan voldoet wel - - 
Bogerdweie voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen 

en aanpassen 
lichtpunthoogte 

Noordhoutstraat voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen 

Serooskerke 

Vrouwenpolderseweg voldoet wel voldoet wel vervangen armaturen 
Opm 1): dit betreft OV uitgevoerd in “de Nood”-armaturen. Door hun in het straatbeeld afgestemd klassiek uiterlijk, zullen 
deze armaturen NIET worden vervangen. Wel kan te zijner tijd overwogen worden om de armaturen om te bouwen nar een 
geschikte lampsoort, waarbij de verlichting in de huidige opstelling wel voldoet, zonder dat daarbij het authentiek karakter 
verloren gaat. 
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Verblijfsgebied 30 

km/h 
Straatnaam Huidige 

situatie 
Nieuwe situatie Opmerking 

Fazantenlaan voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen 
en aanpassen 
mastafstand 

Kaai voldoet niet 1) 1) 

Veere 

Oudestraat voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen 
en aanpassen 
mastafstand 

Fort den Haakweg - voldoet wel vervangen armaturen 
en aanpassen 
mastafstand en 
lichtpunthoogte 

Kon. Julianalaan voldoet niet voldoet wel Na herinrichting OV 

Vrouwenpolder 

Oranje Nassaulaan voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen 
Koestraat voldoet niet voldoet wel Na herinrichting OV 

Nieuwe dijkstraat voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen 
en aanpassen 
lichtpunthoogte 

Westkapelle 

Zuidstraat voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen 
Borne voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen  
D. Koddelaan voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen 

en aanpassen 
mastafstand en 
lichtpunthoogte 

Zoutelande 

Langstraat voldoet wel - - 
Opm 1): dit betreft OV uitgevoerd in “de Nood”-armaturen. Door hun in het straatbeeld afgestemd klassiek uiterlijk, zullen 
deze armaturen NIET worden vervangen. Wel kan te zijner tijd overwogen worden om de armaturen om te bouwen naar 
een geschikte lampsoort, waarbij de verlichting in de huidige opstelling wel voldoet, zonder dat daarbij het authentiek 
karakter verloren gaat. 

 
 

In de Burgemeester Bosselaarstraat te Aagtekerke, de Beukenlaan te Oostkapelle, Koningin Julianalaan te 
Vrouwenpolder en de Koestraat te Westkapelle voldoet de nieuwe situatie net niet aan de gestelde norm, maar 
is toelaatbaar. Hierdoor behoeft de onderlinge mastafstand niet te worden aangepast. 
In de oude situatie van de Ooststraat te Domburg en de Fort den Haakweg te Vrouwenpolder was het niet 
mogelijk om een verlichtingsberekening te maken. Dit vanwege de leeftijd van het armatuur. Deze 
berekeningen zijn dan ook niet voor de huidige situatie opgenomen in de tabel. Wel is hiervoor gerekend met 
een nieuw armatuur met moderne lichtbron. 
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5.2.1.4 Knelpunten in huidige situatie. 
In een groot aantal straten komen we meerdere armaturen en lampsoorten tegen, hetgeen de verlichtings-
kwaliteit drastisch omlaag haalt. 
In de verblijfsgebieden komt natriumverlichting voor, zowel in de hoge druk als in de lage druk uitvoering 
(SOX- en SON verlichting). 
 
De tabel met de uitkomsten van de verlichtingsberekeningen is ingevoegd in bijlage 2. Aan de hand van de 
gemaakte verlichtingsberekeningen kunnen we voorzichtig vaststellen dat het slecht gesteld is met de huidige 
uitvoering van openbare verlichting. Als we de situatie in ogenschouw nemen, na eventuele vervanging van de 
armaturen, of indien mogelijk alleen aanpassen van de lichtbron (lamp + voorschakelapparatuur), wordt de 
staat van de openbare verlichting aanzienlijk verbeterd. Let hierbij wel op het feit dat voor de beoordeling 
slechts gebruik is gemaakt van de verlichting uit drie straten per woonkern. Voor de berekening in de straten is 
wel gerekend met het aantal aanwezige lichtpunten per straat. 
 
Een overzicht van deze bevindingen staat vermeld in de onderstaande tabel. 
 

Kern Percentage wat 
voldoet [%] 

Percentage wat na 
aanpassing voldoet 

[%] 
Aagtekerke 0 100 
Biggekerke 69 100 
Domburg 0 100 
Gapinge 0 100 
Grijpskerke 0 100 
Koudekerke 19 100 
Meliskerke 16 100 
Oostkapelle 37 100 
Serooskerke 44 100 
Veere 0 100 
Vrouwenpolder 00 84 
Westkapelle 00 80 
Zoutelande 55 100 

 
Om te kunnen voldoen aan de geldende lichttechnische norm, dient er in alle kernen aanpassing aan de 
openbare verlichting gedaan te worden. De grootste inspanning hierbij zal het vervangen van armaturen zijn.  
 
Zoals het zich verder uit deze steekproef laat zien, zijn er daarnaast ook aanpassingen nodig aan de 
lichtpunthoogte en/of onderlinge mastafstanden. Aangezien dat er ook andere criteria gelden voor vervanging 
van (onderdelen van) lichtpunten wordt hierop later nog uitvoerig teruggekomen. 
 

5.2.1.5  Uitzonderingen 
Verder zijn in het verblijfsgebied nog een aantal speciale situaties aanwezig die nu nader worden behandeld. 
 
Achterpaden: 
De achterpaden zijn deels in beheer bij de gemeente en deels in beheer bij de woningstichting. De 
woningstichting  is voorstander van verlichting in achterpaden, doch gemeente vergoedt hierin niets. Wel zal de 
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gemeente, in de straten die heringericht worden (en waarbij ook de verlichting gerenoveerd wordt), rekening 
houden met instraling in de achterpaden. Er wordt getracht zoveel mogelijk de plaats van de lichtmast in de 
buurt van het achterpad in het verlengde van het achterpad te plaatsten. Voor die achterpaden waar doorzicht 
mogelijk is van straat naar straat, wordt zomogelijk ook doorzicht gedurende de avond/nacht gecreëerd. 
 
Openbare parkeerplaatsen: 
De openbare parkeerplaatsen in de verblijfsgebieden worden conform de verblijfsgebieden verlicht. 
 
 
Bushaltes in wijken: 
Bushaltes die zijn uitgevoerd als Abri voorzien van reclame-lichtbak zijn voorzien van wit licht in de 
reclamebak. De Abri’s worden onderhouden door een extern reclamebureau.  Op de bushaltes die niet zijn 
voorzien van Abri, is géén wit licht voor handen in de directe nabijheid van de bushalte. Indien in dit geval ook 
de openbare verlichting is uitgevoerd in SOX-verlichting, is in de nabijheid van de bushalte geen 
kleurherkenning mogelijk gedurende de duisternis. Derhalve wordt niet voldaan aan de norm. Deze situatie zal 
voor de bushaltes niet gewijzigd worden, tenzij de openbare verlichting omgebouwd wordt naar wit licht. 
 
Voetgangersoversteekplaatsen: 
Huidige situatie: voetgangersoversteekplaats die zich in de verblijfsgebieden binnen de bebouwde kom 
bevinden zijn in de regel niet voorzien van aanvullende verlichting.  
 
 
Parkjes en vrijliggende wandelpaden: 
De parkjes en de vrijliggende wandelpaden worden met de huidige openbare verlichting vanaf de straat 
meeverlicht. De paden worden zelf niet extra verlicht door de gemeente. Hierbij wordt het gebruik gedurende 
de duisternis NIET gestimuleerd. Alternatieve looproutes zijn dan ook altijd via de straten mogelijk. 
 
 
Honden-uitlaatroutes: 
De honden-uitlaatroutes worden met de huidige openbare verlichting vanaf de straat meeverlicht. De paden 
worden zelf niet extra verlicht door de gemeente. Hierbij wordt het gebruik gedurende de duisternis NIET 
gestimuleerd en geschiedt dan ook op eigen risico.  
 
 
 Jeugdhangplekken: 
 Jeugdhangplekken, zoals deze door de jeugd samen met wijk- en buurtbeheer zijn vastgesteld, zullen door de 
gemeente voorzien worden van één enkel lichtpunt, als de plaats van de hangplek niet direct door de huidige 
openbare verlichting voldoende wordt meeverlicht. 
 
 
Parkeergelegenheden bij sportterreinen: 
De sportparken zijn binnen de gemeente (grotendeels) geprivatiseerd. De daarbij behorende 
parkeergelegenheden zijn wel in beheer en onderhoud bij de gemeente en zijn voorzien van openbare 
verlichting. 
 
Winkelgebieden: 
De verlichting in winkelgebieden in o.a. Westkapelle en Zoutelande is uitgevoerd in wit licht. In Domburg is 
SON-verlichting in het winkelgebied geplaatst. De SON-verlichting is in uitgaans- en winkelstraten een minder 
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geschikte lichtsoort, maar heeft toch enige mate van kleurherkenning. De verlichting in het winkelgebied van 
Domburg aan het einde van de technische levensduur vervangen door wit licht met voldoende kleurherkenning. 
 
Openbare vakantieparken: 
In het buitengebied van de gemeente bevinden zich een aantal vakantieparken. Deze vakantieparken worden 
aangemerkt als verblijfsgebied binnen de bebouwde kom. Ook hier geldt een snelheidsbeperking van 30 km/h. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn Kustlicht 1 en Joorsesweg. De openbare verlichting in de vakantieparken is in 
beheer en onderhoud bij de gemeente. De vakantieparken worden als verblijfsgebied aangemerkt en ook als 
zodanig verlicht. 
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5.2.2 Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom 50 km/h 
 
In deze categorie worden alle gebiedsontsluitingswegen voor het beleid onder één categorie geschaard: de 50 
km/uur-zone binnen de bebouwde kom. De raad heeft vastgesteld. dat alle gebieden binnen de bebouwde 
kom als verblijfsgebied worden aangemerkt, met uitzondering van de gebiedsontsluitingswegen. Deze 
gebiedsontsluitingswegen worden dan ook in dit hoofdstuk behandeld. Dit komt voor in de kernen Domburg, 
Serooskerke, Aagtekerke, Grijpkerke en Buttinge.  
Het gemeentelijke deel van de N287 langs de kern Serooskerke is een 50 km weg. 
In Koudekerke wordt de wegcategorie van de Middelburgsestraat, na de ingebruikname van de rondweg 
Koudekerke veranderd van ontsluitingsweg binnen de bebouwde kom naar verblijfsgebied binnen de 
bebouwde kom. 
 

5.2.2.1 Weging 
 

SCORE VERKEERSVEILIGHEID SOCIALE VEILIGHEID SFEER / LEEFBAARHEID 
1 Aspect verkeersveiligheid 

totaal onbelangrijk 
Aspect sociale veiligheid 
totaal onbelangrijk 

Aspect leefbaarheid / 
esthetica totaal onbelangrijk 

2 Verkeersveiligheid kan van 
belang zijn 

Sociale veiligheid kan van 
belang zijn 

Leefbaarheid / esthetica kan 
van belang zijn 

3 Verkeersveiligheid eerste 
prioriteit 

Sociale veiligheid eerste 
prioriteit 

Leefbaarheid / esthetica 
eerste prioriteit 

 

5.2.2.2 Gewenste situatie 
 

BETREFT: STANDAARDISERIN
G: 

OPMERKINGEN: 

Verlichtingsklasse Klasse: ME4b, groep 
B2 

 

Verlichtingsgrootheden Lgem: 0.75 cd/m2 
Uo=0.40 
Ul=0.50 
Ti=15% 
SR=0.5 
 

Politie Keurmerk 

Lampsoort PLL of SON  
Armatuursoort Koffer  
Lichtpunthoogte Ca 6-8 meter  
Mastopstelling Zig-zag  

Verwachte onderlinge 
afstand 

Ca 30 meter  
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5.2.2.3 Huidige situatie 
Met betrekking tot de huidige situatie van de openbare verlichting is gebruik gemaakt van de database (versie 
april 2006) voor openbare verlichting, zoals deze door Delta Netwerk BV op 28 april 2006 is verstrekt aan 
gemeente Veere. In eerste instantie is gestart met eerder verstrekte versies.  
 
 
In de onderstaande tabel is de huidige situatie weergegeven van de ontsluitingswegen in de kernen Koudekerke 
en Serooskerke. 
 

Ontsluitingsweg Straatnaam Huidige 
situatie 

Nieuwe situatie Opmerking 

Koudekerke Middelburgsestraat voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen 
en aanpassen 
mastafstand 

Serooskerke Oostkapelseweg voldoet niet voldoet wel vervangen armaturen 
en aanpassen 
lichtpunthoogte 

 

5.2.2.4 Knelpunten in huidige situatie. 
 
Aan de hand van gemaakte verlichtingsberekeningen kunnen we vaststellen dat de huidige openbare verlichting 
niet voldoet aan de norm. Om de openbare verlichting wel aan de norm te laten voldoen zullen vervangingen 
plaats moeten vinden. Vervanging van de complete lichtmast inclusief armatuur. In een aantal gevallen zal 
vervanging van het armatuur volstaan. 
 
Een overzicht van deze bevindingen staan vermeld in onderstaande tabel: 
 

Ontsluitingsweg Percentage wat 
voldoet [%] 

Percentage wat na 
aanpassing voldoet [%] 

Koudekerke 0 100 
Serooskerke 0 100 

5.2.2.5 Uitzonderingen 
Bij gebiedsontsluitingswegen zijn een aantal specifieke situaties aanwezig die nader aandacht behoeven. 

 
 

Bushaltes in wijken: 
Bushaltes die zijn uitgevoerd als Abri, voorzien van reclame-lichtbak zijn voorzien van wit licht in de 
reclamebak. Deze Abri’s worden onderhouden door een extern reclamebureau.  Bushaltes die niet zijn voorzien 
van een Abri, hebben géén wit licht voor handen in de directe nabijheid van de bushalte. Indien in dergelijke 
situaties waarbij de openbare verlichting is uitgevoerd in SOX-verlichting, is in de nabijheid van de bushalte 
geen kleurherkenning mogelijk gedurende de duisternis. Derhalve wordt niet voldaan aan de norm. 
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Voetgangersoversteekplaatsen: 
Huidige situatie: voetgangersoversteekplaats die zich in de verblijfsgebieden binnen de bebouwde kom 
bevinden zijn niet voorzien van aanvullende verlichting.   

 
Industriegebieden 
Huidige situatie: De industriegebieden binnen de bebouwde kom zijn voorzien van openbare verlichting. Toe 
te passen openbare verlichting is gelijk aan de verlichting van gebiedsontsluitingswegen(50km/h). 
 

5.2.3  Gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom (60/80km/h) in beheer bij RWS of Provincie  
 

De gebiedontsluitingswegen buiten de bebouwde kom tussen de kernen zijn opgedeeld in 60 km en 80 km 
wegen en qua beheer en onderhoud ook onder te verdelen in twee categorieën: die wegen in beheer bij 
Provincie of Rijkswaterstaat en de wegen in beheer bij het waterschap. De hier bedoelde wegen zijn in beheer 
bij Rijkswaterstaat of Provincie, In het volgende hoofdstuk de wegen behandeld die in beheer zijn van het 
Waterschap. Omdat het beleid voor deze beide categorieën niet gelijk is worden ze separaat behandeld.  
 
Deze wegen zijn verbindingswegen van zowel gemeentelijk als regionaal belang. Dergelijke wegen vormen de 
verbinding tussen de gemeentelijk kernen onderling. In sommige gevallen vormen ze de verbinding met kernen 
van andere gemeenten. 
Op deze wegen is een diversiteit aan openbare verlichting aanwezig. 
 
 
 
5.2.3.1 Weging 
 

SCORE VERKEERSVEILIGHEID SOCIALE VEILIGHEID SFEER / LEEFBAARHEID 
1 Aspect verkeersveiligheid 

totaal onbelangrijk 
Aspect sociale veiligheid 
totaal onbelangrijk 

Aspect leefbaarheid / 
esthetica totaal onbelangrijk 

2 Verkeersveiligheid kan van 
belang zijn 

Sociale veiligheid kan van 
belang zijn  
(bij fietspaden) 

Leefbaarheid / esthetica kan 
van belang zijn 

3 Verkeersveiligheid eerste 
prioriteit 

Sociale veiligheid eerste 
prioriteit 

Leefbaarheid / esthetica 
eerste prioriteit 
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5.2.3.2 Gewenste situatie 
 

BETREFT: STANDAARDISERING: Fietspadverlichting:
: 

Verlichtingsklasse Klasse: ME5, groep A3  
verlichtingsgrootheden Lgem=0,5 cd/m2 

U0=0,35 
Ul=0,40 
TI=15% 
SR=0,5 
 

 

Lampsoort SON PLL 
Armatuursoort koffer Koffer of kegel 
Lichtpunthoogte Ca 6, 8, 10 meter Ca 4 m 
Mastopstelling Zig-zag of enkelzijdig Enkelzijdig 

Verwachte onderlinge 
afstand 

Ca 30 meter Op kruisingen, 
aansluitingen en 
gevaarlijke bochten 

   
 
 

5.2.3.3 Huidige situatie 
Momenteel is op gevaarlijke kruisingen, aansluitingen en gevaarlijke bochten verlichting geplaatst. Het 
beleid hiervoor ligt bij RWS of de Provincie Zeeland. Indien verlichting noodzakelijk wordt geacht, wordt de 
verlichting onder regie en op kosten van de beheerder aangelegd. Indien vanuit de gemeente verlichting 
noodzakelijk geacht wordt, kan de gemeente dit verzoek indienen bij de beheerder. Deze beslist of dit 
gehonoreerd wordt en zal dan ook de kosten voor haar rekening nemen. Situaties waarin dit voor kan komen 
zijn kruisingsvlakken met gemeentelijke wegen, of wegen die in beheer zijn bij het Waterschap.  
 

5.2.3.4 Knelpunten huidige situatie 
 
In de huidige situatie komt een grote verscheidenheid aan verschillende soorten lampen voor, hetgeen de 
openbare verlichting niet ten goede komt. De gewenste situatie is dat alle lampen worden uitgevoerd in een 
hogedruk natrium lamp (SON). Alle eventuele lagedruk natriumlampen (SOX) kunnen worden vervangen aan 
het einde van de levensduur. Markante punten als kruisingen zullen verlicht zijn/worden. 
 
 

5.2.3.5 Uitzonderingen 
Utilitaire fietspaden: op dit moment worden de fietspaden buiten de bebouwde kom niet verlicht. 
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5.2.4  Gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom (60/80km/h) in beheer bij het Waterschap.  
 

De gebiedontsluitingswegen buiten de bebouwde kom tussen de kernen zijn opgedeeld in 60 km en 80 km 
wegen en qua beheer en onderhoud onder te verdelen in twee categorieën: die wegen in beheer bij Provincie of 
Rijkswaterstaat en de wegen in beheer bij het waterschap. Hier worden de wegen bedoeld die in beheer bij het 
Waterschap zijn. 
 
Deze wegen zijn verbindingswegen van zowel gemeentelijk als regionaal belang. Dergelijke wegen vormen, 
net als de bij Provincie en RWS in beheer zijnde wegen, de verbinding tussen de gemeentelijke kernen 
onderling. In sommige gevallen vormen ook deze wegen verbinding met kernen van andere gemeenten.  
Op deze wegen is eveneens een diversiteit aan openbare verlichting aanwezig. 
Voor een deel is de openbare in beheer en onderhoud bij het waterschap. Ook is een deel van de openbare 
verlichting in beheer en onderhoud bij de gemeente Veere. 
 
 

5.2.4.1 Weging 
 

SCORE VERKEERSVEILIGHEID SOCIALE VEILIGHEID SFEER / LEEFBAARHEID 
1 Aspect verkeersveiligheid totaal 

onbelangrijk 
Aspect sociale veiligheid 
totaal onbelangrijk 

Aspect leefbaarheid / esthetica 
totaal onbelangrijk 

2 Verkeersveiligheid kan van 
belang zijn 

Sociale veiligheid kan van 
belang zijn  
(bij fietspaden) 

Leefbaarheid / esthetica kan 
van belang zijn 

3 Verkeersveiligheid eerste 
prioriteit 

Sociale veiligheid eerste 
prioriteit 

Leefbaarheid / esthetica eerste 
prioriteit 

 
  

5.2.4.2 Gewenste situatie 
 

BETREFT: STANDAARDISERING: FIETSPADVERLICHTING: 
Verlichtingsklasse Klasse: ME5, groep A3  
verlichtingsgrootheden Lgem=0,5 cd/m2 

U0=0,35 
Ul=0,40 
TI=15% 
SR=0,5 
 

 

Lampsoort SON PLL 
Armatuursoort koffer Koffer of kegel 
Lichtpunthoogte Ca 6, 8, 10 meter Ca 4 m 
Mastopstelling Zig-zag of enkelzijdig Enkelzijdig 

Verwachte onderlinge afstand Ca 30 meter Ca 30m meter 
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5.2.4.3 Huidige situatie 
Momenteel is op gevaarlijke kruisingen, aansluitingen en gevaarlijke bochten verlichting geplaatst. Het 
initiatief hiervoor ligt bij het waterschap. Indien zij verlichting noodzakelijk achten wordt deze verlichting 
onder regie en op kosten van de beheerder aangelegd. Indien vanuit de gemeente verlichting noodzakelijk 
geacht wordt, kan de gemeente dit verzoek indienen bij het Waterschap. Deze beslist of zij dit honoreren. 
Zoniet dan worden de kosten voor aanleg (en onderhoud) doorberekend aan de gemeente. Mogelijke situaties 
waarin dit voor komt zijn kruisingsvlakken met gemeentelijke wegen. Ook kunnen dit ontsluitingswegen 
betreffen naar de diverse vakantiekernen buiten de bebouwde kom.  
 

5.2.4.4 Knelpunten huidige situatie 
 
In de huidige situatie komt een grote verscheidenheid aan lampsoorten voor, hetgeen de openbare verlichting 
niet ten goede komt. De gewenste situatie is dat alle lampen worden uigevoerd in een hogedruk natrium lamp 
(SON). Alle eventuele lagedruk natriumlampen (SOX) kunnen worden vervangen aan het einde van de 
levensduur.  
 

5.2.5 Landbouw- en waterschapswegen  buiten de gebouwde kom  
 
In deze categorie vallen wegen buiten de bebouwde kommen die niet vallen onder gebiedsontsluitingen. Het 
betreft veelal landbouwwegen en wegen voor bestemmingsverkeer in het buitengebied. Deze wegen zijn in 
beheer van het waterschap.  
Op deze wegen is alleen oriënterende verlichting aangebracht.  

  

  5.2.5.1 Weging 

SCORE VERKEERSVEILIGHEID SOCIALE VEILIGHEID SFEER / LEEFBAARHEID 
1 Aspect verkeersveiligheid 

totaal onbelangrijk 
Aspect sociale veiligheid 
totaal onbelangrijk 

Aspect leefbaarheid / 
esthetica totaal onbelangrijk 

2 Verkeersveiligheid kan van 
belang zijn 

Sociale veiligheid kan van 
belang zijn  
(bij fietspaden) 

Leefbaarheid / esthetica kan 
van belang zijn 

3 Verkeersveiligheid eerste 
prioriteit 

Sociale veiligheid eerste 
prioriteit 

Leefbaarheid / esthetica 
eerste prioriteit 
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5.2.5.2 Gewenste situatie 
 

BETREFT: STANDAARDISERING: Opmerkingen: 
Verlichtingsklasse Klasse: 

Oriëntatieverlichting 
 

verlichtingsgrootheden Alleen op kruisingen en 
gevaarlijke bochten 

 

Lampsoort SON  
Armatuursoort Koffer  
Lichtpunthoogte Ca 6 meter  
Mastopstelling Alleenstaand op kruisingen 

en aansluitingen of maxi-
maal 3 lichtmasten in 
bochten 

 

Verwachte onderlinge 
afstand 

N.v.t.  

   
 
 

5.2.5.3 Huidige situatie 
Momenteel is er op een aantal plaatsen oriënterende verlichting geplaatst, doch echter niet op alle kruisingen 
en gevaarlijke bochten in het buitengebied. Op deze wegen bevindt zich naast het landbouwverkeer nagenoeg 
géén verkeer. Het is denkbaar dat in de toeristische delen van de gemeente met deze wegen onbekend zijnde 
weggebruikers van de wegen gebruik wordt gemaakt. Méér dan oriënterend verlichten van deze wegen is niet 
noodzakelijk.  

5.2.5.4 Knelpunten huidige situatie  
Daar waar nog géén oriënterende lichtpunten op kruisingen, aansluitingen en in gevaarlijke bochten zijn 
geplaatst, zal de situatie. nader bekeken moeten  worden. Indien géén elektriciteit ter plaatse voor handen is, 
zullen i.p.v. oriënterende verlichting reflecterende verkeersmaatregelen genomen moeten worden: 
(verkeersborden of schrikhekken).  
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5.3 Overige beleidsaspecten 
 
In de voorgaande hoofdstukken stonden de wijze waarop de verschillende ruimten worden verlicht centraal. Bij 
de openbare verlichting zijn ook een aantal andere beleidsaspecten te onderscheiden: 

• Vervangen lampen, armaturen en masten aan het eind van de levensduur; 
• Dimmen van lichtpunten in verblijfsgebieden en gebiedsontsluitingswegen; 
• Bijplaatsen van lichtmasten op donkere plekken; 
• Standaardisatie lampsoorten, armaturen en lichtmasten; 
• Beleid in bewegwijzering, kerstverlichting en reclameborden; 
• Aanleg/renovatie 

 
Daarnaast zijn er een aantal andere disciplines die raakvlakken hebben met de openbare verlichting, waarbij de 
relatie naar de openbare verlichting in dit hoofdstuk nader uiteen gezet zal worden en de beleidsrichting voor 
de openbare verlichting afgestemd zal worden op het gemeentelijk beleid van de andere disciplines. Deze 
overige disciplines zijn: 

• Milieu; 
• Energie; 
• Duurzaam veilig;  
• Relatie tussen lichtmasten en openbaar groen.  

In de onderstaande paragrafen worden deze onderwerpen nader belicht. 
 

5.3.1 Milieu 
 
Bij het installeren en onderhouden van een openbare verlichtingsinstallatie zal rekening gehouden worden met: 

• Het toepassen van milieuvriendelijk geproduceerde materialen; 
• De keuze voor energiezuinige lampsoorten en armaturen; 
• De keuze voor armaturen die alleen het te verlichten object aanstralen (lichthinder); 
• De levensduur en recyclingmogelijkheden te betrekken bij de keuze van de materialen; 
• Het milieuvriendelijk afvoeren van alle vrijkomende materialen.. 

 
De producten van de openbare verlichting zijn te splitsen in dragers (masten, wandarmen) en 
verlichtingsmiddelen (armaturen en lampen). Bij de dragers wordt uitgegaan van een levensduur van 40 jaar; 
de levensduur van een armatuur wordt gesteld op 20 jaar (op een drager wordt 1x een nieuw armatuur 
gemonteerd).   
 
In hoofdstuk 6 wordt per onderdeel aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de bovengenoemde  
milieudoelstellingen. De filosofie die hierbij onder andere zal worden gehanteerd is de voorkeursvolgorde voor 
afvalstoffen, de zogenaamde pyramide van Lansink, deze ziet er als volgt uit: 

a) Preventie van het ontstaan van afvalstoffen of van schadelijkheid van afvalstoffen; 

b) Hergebruik voor hetzelfde doel of een nuttige toepassing voor een ander dan het oorspronkelijke 
gebruiksdoel; 

c) Verbranding met opwekking van energie of op het land(zonder opwekking van energie); 

d) Storten. 
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Het is dan ook de bedoeling om aanleg, renovatie en onderhoud zodanig uit te voeren dat getracht wordt om zo 
hoog mogelijk in bovenstaande lijst te kunnen eindigen. Dit wil zeggen dat storten zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. Het ontstaan van afvalstoffen dient zoveel mogelijk te worden vermeden. 

5.3.2 Duurzaam veilig 
Het project “Duurzaam Veilig” is inmiddels afgerond. 
 
Steeds meer wordt de term ’duurzaam veilig’ ook gebruikt bij de inrichting van de openbare ruimte. Hierin 
speelt de inrichting in totaal een rol. Hiertoe dienen wegen, vervoermiddelen en regelgeving op elkaar 
afgestemd te worden op de eigenschappen van de gebruiker. Vormgeving moet afgestemd zijn op de functie  
die de beheerder aan de weg toekent. 
Invalshoeken: 

o Duurzaam veilige infrastructuur 
o Ruimtelijke ordening 
o Mobiliteit 
o Gedragsbeïnvloeding 

 
De meest in het oog springende maatregelen die hierbij een rol spelen zijn: 

o Realisatie verblijfsgebieden als 30km/h zones 
o Uniformiteit van rotondes 
o Fietsers voorrang van rechts  
o Bromfiets op de rijbaan 

 
Voor de bepaling van de keuze voor openbare verlichting speelt de keuze van materialen, lampkleuren  e.d. een 
steeds grotere rol. Voor de nadere uitwerking van de materialen, standaardisering van masten en armaturen, 
wordt in het ‘beheerplan openbare verlichting’ nader ingegaan. 
 
Allerlei nieuw op de markt komende producten, dienen van CE-keurmerken voorzien zijn. Het keurmerk dient 
onderbouwd te zijn met een CE-comptabiliteitsverklaring, waarin de fabrikanten verklaren dat de door hun op 
de markt gebrachte producten volledig voldoen aan de binnen de EG gestelde eisen voor het betreffende 
product. De CE-verklaring vrijwaart de opdrachtgever voor aansprakelijkheid, mits hij de producten inzet voor 
het doel waarvoor ze zijn ontworpen. De fabrikant neemt op deze wijze de productaansprakelijkheid op zich. 
Het CE-keurmerk is dan ook van toepassing op lampen, voorschakelapparatuur, armaturen en lichtmasten. 
 
Voor lichtmasten wordt er sinds januari 2006 een keurmerk afgegeven voor alle materialen die worden 
gebruikt voor de aanleg van openbare verlichting. Voor lichtmasten is dit herkenbaar aan de CE-sticker die 
staat voor EN40, Europese norm voor berekeningen van sterkte. 
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Foto: CE-keursticker.Voor lichtmasten gelden normen als genoemd in het ‘handboek lichtmasten ‘van het CROW. Hierin worden de 
normen omschreven die voor lichthinder staan en kwaliteit van gebuikte stoffen omschreven. 

5.4 Openbaar groen 
Indien een lichtmast minder dan de masthoogte van de stam van een boom wordt geplaatst, zal over het 
algemeen na verloop van tijd de kruin van de boom het licht op het wegdek beïnvloeden. De problemen treden 
vooral op in de maanden dat de bomen bladeren hebben. 
 
 In bestaande situaties wordt getracht dit probleem te verhelpen door bomen te snoeien. Bij enkele lampsoorten 
wordt de groei zelfs nog gestimuleerd, wat de verlichting nog sneller en sterker belemmert. Bij ernstige 
overlast dient per situatie bezien te worden of het wenselijk is de lichtmast te verplaatsen.  
 
Momenteel wordt de vuistregel gehanteerd dat de afstand tussen een lichtmast en een boom minimaal gelijk 
dient te zijn aan de hoogte van de betreffende mast, met het uitgangspunt een lichtmast te plaatsen met afstand 
van minimaal 5 meter uit de stam. 
 
Bij het ontwerpen van nieuwe situaties dient er in een vroeg stadium rekening gehouden te worden met de 
plaatsing van bomen en lichtmasten. Zo dienen toe te passen lichtmasten, lichtpunthoogtes en toe te passen 
beplantings- en boomsoorten tijdig en optimaal op elkaar afgestemd te worden. 
 
Verder dient het snoeibeleid gecombineerd te worden met de openbare verlichting. Indien kruinen of takken 
van bomen het licht van de openbare verlichting direct belemmeren, dient er gesnoeid te worden. Dit dient te 
geschieden voor de donkere winterperiode. In incidentele gevallen zal, op afroep van de beheerder OV, door 
afdeling Onderhoud op lichtpuntniveau een boom plaatselijk gesnoeid worden.  



///////III///MONTAD//////////////                                                                              MR2512.04 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
  
 
MONTAD Electrotechnisch Adviesburo, 
Herastraat 5, 5047 TX Tilburg. 
 

34 

   

5.5 Bewegwijzering 
De gemeente heeft een aantal ANWB-bewegwijzeringmasten met wijzers met verlichting in beheer. De 
kwaliteit van deze wijzers en masten varieert in kwaliteit. Vooral de handwijzers aan de masten welke ouder 
dan 15 jaar zijn beginnen gebreken te vertonen. Op dit moment zijn de kosten voor het onderhoud en reparatie 
nog niet in kaart gebracht. Het is ook raadzaam om deze handwijzers na 20 jaar in zijn geheel te vervangen.  
 
De ANWB voert het onderhoud uit aan de bewegwijzeringsmasten. Lampremplace wordt door de onderhouds-
aannemer van de gemeente uitgevoerd. De coördinatie ligt bij afdeling openbare ruimte. 
 
Ook schade aan lichtmasten worden door de OV-onderhoudsaannemer hersteld. 
 

 
 
Foto: ANWB-bewegwijzeringsmast in de kern Domburg, gecombineerd met openbare verlichting 
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5.6 Reclameverlichting aan lichtmasten 
 
De gemeente Veere is geen voorstander voor het aanbrengen van reclameverlichting aan de lichtmasten.  
 
Vanuit beheer openbare verlichting wordt met name het standpunt ingenomen om géén extra 
reclameverlichting op de openbare verlichting toe te staan. Zodra de lichtmaten aan vervanging toe zijn wordt 
géén lichtreclame meer op de lichtmasten toegestaan. 
 
Indien in bijzondere situaties de wens vanuit de gemeente voor reclameverlichting toestaat, zullen speciaal 
voor dit doel ontworpen lichtmasten geplaatst worden. Dergelijke masten zijn voorzien van speciale 
montageplaatsen voor reclameverlichting. Hierdoor wordt voorkomen dat “standaard” lichtmasten onjuist 
worden belast door het aanbrengen van reclame voorzieningen. 
 
 
 

5.7 Kerst- en feestverlichting 
In  winkelgebieden van meerdere kernen wordt in de St.Nicolaas/kerstperiode feestverlichting toegepast. Deze 
wordt elk jaar door de winkeliersvereniging aangebracht en verwijderd. De energie wordt door de gemeente 
betaald. Dergelijke verlichting is geen eigendom van de gemeente. 
Ook wordt er verlichting in bomen aangebracht. De kerstverlichting kan worden gecombineerd met de 
lichtmasten van de normale openbare verlichting. Hiertoe wordt dan op de mast een aftakkingen gemaakt. 
Loshangende kabels over de straat moeten worden vermeden en de veiligheid dient gewaarborgd te blijven. 
 
Alle feestverlichting moet na de feestdagen weer volledig verwijderd zijn. Een uitzondering hierop mag de 
kerstboomverlichting in de bomen zijn. 
 
 
 

5.8 Aanlichten van gebouwen 
Er komt steeds meer vraag naar aanlichten van gebouwen en objecten. Vooral het aanlichten van 
karakteristieke gebouwen en kerken speelt een rol. Het aanlichten van gebouwen is voor een dorpskern 
sfeerbepalend. Een voorbeeld hiervan is het stadhuis van Veere. 
 
Omdat het aanlichten van gebouwen op zich een vak apart is wordt hierover in dit beleidsplan niet uitvoerig 
uitgewijd. Het aanlichten van obkecten behoort niet tot de normale openbare verlichting en behoort tot de 
disciplines van de afdeling W.W.R. 
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6 Beleidsuitwerking (onderhoud) 

6.1.1 Vervanging van lampen 
Elke lamp heeft zijn beperkingen: zijn levensduur, zijn milieubelasting, zijn energieverbruik en zijn 
lichteigenschappen. Zo heeft ook elke lamp zijn “servicelevensduur” waarbij vastgelegd wordt door de 
fabrikant na hoeveel branduren een uitvalspercentage van (5%) en een lichtterugval (van 10%) bereikt wordt. 
Na deze servicelevensduur geeft de lamp steeds minder licht en wordt het uitvalspercentage hoger. 
Gebruikelijk was het vervangen van lampen bij storingsronden. Het vervangen van lampen bij groepsremplace 
is goedkoper als het vervangen van lampen bij een individuele storing. Het verdient aanbeveling bij het nieuwe 
beheerplan over te gaan op groepsremplace. Teneinde dit effectief te laten zijn zal groepsremplace geleidelijk 
worden ingevoerd. 
De huidige generatie lampen wordt door nieuwe technische ontwikkelingen steeds zuiniger, heeft een langere 
levensduur en is minder belastend voor het milieu. Op termijn zal het gehele areaal aan lamopen hierdoor 
minder storingsgevoelig worden. Met het minder storingsgevoelig worden va de lampen zullen ook de kosten 
van het onderhoud afnemen. 

6.1.2 Vervanging van armaturen 

Armaturen vormen tezamen met het lampsysteem (lamp en eventuele voorschakelapparatuur) het hart van de 
openbare verlichting. Het armatuur vormt samen met het lichtoptiek (spiegel en/of refractie), het in het 
armatuur ondergebracht lichtsysteem. Dit systeem is optimaal afgestemd om het licht op de juiste plaats te 
krijgen. 

Om lichthinder als gevolg van openbare verlichting te voorkomen wordt er in principe gekozen voor armaturen 
die aan de bovenzijde geen licht doorlaten. Ook vanuit het oogpunt van een efficiënte en doelmatige verlichting 
is het van belang te kiezen voor armaturen die het licht zo veel mogelijk in de bedoelde richting sturen en 
uitgerust zijn met een duurzame en energiezuinige lampsoort. 

Helaas heeft een armatuur ook een beperkte technische levensduur. Naast de veroudering van materialen en de 
verkrijgbaarheid van reserveonderdelen, betekent het bereiken van het einde van de technische levensduur ook 
dat het lampsysteem door technische vooruitgang achterhaald zal zijn. Door toepassing van moderne 
lampsoorten PLL i.p.v. Lagedruk Natrium (SOX), wordt de investering van het nieuwe armatuur (ca � 200,-) 
gedurende de levensduur van het armatuur (20 jaar) terugverdiend door besparing van energie, maar vooral 
ook van onderhoudskosten. Dit komt met name door de langere servicelevensduur van de modernere lampen, 
waardoor vervanging van lampen, met alle bijbehorende kosten vaak tot de helft kan worden gereduceerd.  

Bij de totstandkoming van dit beleidsplan (2006) is geconstateerd binnen de gemeente Veere een groot aantal 
armaturen het einde van de technische levensduur reeds bereikt heeft. Van de armaturen is op dit moment de 
exacte leeftijd niet bekend, omdat de plaatsingsdatum van de armaturen destijds niet in het beheerbestand is 
opgenomen. Alleen de plaatsingsdatum van het complete lichtpunt is in de database opgenomen. De verdeling 
van de leeftijdscategorieën is als volgt: 

• Aantal lichtpunten ouder dan 20 jaar:       2.337 stuks 

• Aantal lichtpunten tussen 15 en  20 jaar:        536 stuks 

Het is dan ook  bijna zeker dat de armaturen van 20 jaar en ouder intussen niet van een nieuw armatuur zijn 
voorzien.  
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Voor vervanging van de armaturen aan het einde van de levensduur is het standpunt ingenomen om de 
armaturen met klein vermogen lagedruk Natrium en TL in ieder geval te vervangen. De vervang van armaturen 
dient binnen een termijn van vijf jaar plaats te vinden. De armaturen met onbekende plaatsingsdatum zullen 
naar evenredigheid in de vervangingen worden meegenomen. 

De kosten die deze armaturenvervanging met zich meebrengt zijn in het financiële overzicht van bijlage 1 
meegenomen en worden nader toegelicht in hoofdstuk 8. 

Nieuwe ontwikkelingen kunnen worden gebruikt om bij hetzelfde verlichtingsniveau een lager energieverbruik 
te realiseren, of - indien de situatie daarom vraagt - een hoger verlichtingsniveau bij hetzelfde energieverbruik. 
Zo kan bij het toepassen van elektronische voorschakelapparatuur het energieverbruik met ca. 20% worden 
teruggebracht in vergelijking met de toepassing van conventionele voorschakelapparatuur. Door toepassing van 
elektronische voorschakelapparatuur wordt tevens de levensduur van de lampen langer omdat de 
brandspanning van de lamp constant wordt gehouden. Door het gebruik van energiezuinige lampen, armaturen 
met spiegeloptieken en elektronische voorschakelapparatuur wordt efficiënt met energie omgegaan. 

Bij het vervangen van de armaturen zullen ook de lamptypen afgestemd worden op wenselijke en economisch 
voordelige lamptypen uit hoofdstuk 5.2.1. t/m 5.2.5.. Aangezien de armatuuropbouw voor alle straten nagenoeg 
homogeen is zal na ombouw de gehele straat voldoen aan de geldende NPR-norm en PKVW. Wel dient met 
gevoel en verstand te ontworpen te worden: géén overdadige licht aanbrengen. 

6.1.3 Vervanging van lichtmasten 

Lichtmasten hebben naar verwachting een technische levensduur van ca 40 jaar. Dit is afhankelijk van een 
groot aantal factoren, o.a.: 

• Materiaal en conservering van de lichtmast; 

• Plaats van de lichtmast (in hondenuitlaatroute e.d.; 

• Zuurgraad van de grond; 

• Onderhoud van de lichtmast (tijdig opnieuw geconserveerd e.d.). 

Het is dan ook niet zeker of de mast na 40 jaar uit oogpunt van veiligheid vervangen dient te worden. Er zijn 
meerdere gevallen bekend dat een lichtmast de 40 jaar niet haalt. In het laatste geval betreft het vaak extreme 
omstandigheden zoals bijvoorbeeld masten in de directe omgeving van grote elektrische installaties. 

In de database is de leeftijd van lichtpunt opgenomen en kunnen we de volgende gegevens destileren: 

• Aantal lichtpunten tussen 35 en  40 jaar:        488 stuks 

• Aantal lichtpunten ouder dan 40 jaar:        347 stuks 

Deze twee categoriën lichtmasten betreffende lichtmasten met aandacht.  

 
 
De gemeente heeft het beleid stalen thermisch verzinkte masten te gebruiken, voorzien van poedercoating. 
Voor een optimaal beheer van het lichtmastenbestand, is het noodzakelijk dat een visueel-inspectieplan wordt 
opgesteld. In dit inspectieplan, dienen zaken als soorten inspecties, frequentie van de inspecties en tijdstip van 
de inspecties worden aangegeven. 
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De resultaten van de inspecties leveren managementinformatie op met betrekking tot de staat van de 
lichtmasten. Door middel van regelmatige inspecties, worden beheergegevens up-to-date gemaakt en gehouden. 
Combinatie van inspectie en lampremplace is mogelijk. Er dient conform een van te voren vastgesteld protocol 
visueel geïnspecteerd worden. Het is aan te bevelen om hiervoor een checklist te gebruiken waarbij o.a. op de 
volgende punten wordt gelet; 

• Algehele staat van de lichtmast; 
• Beschadigingen; 
• Mate van corrosie; 
• Kwaliteit van het schilderwerk. 

 
Indien er tijdens een visuele inspectie wordt geconstateerd dat er sprake is van perforatie of scheurvorming aan 
de lichtmast, bijvoorbeeld bij het deurtje of op maaiveldniveau, dan is het noodzaak de lichtmast direct te 
vervangen. 

Met het opstellen van het beleid voor vervanging van lichtmasten zijn er 2 scenario’s voor vervanging bij het 
bereiken van het einde van de technische levensduur: 

• Vervangen van lichtmasten na 40 jaar t.o.v. meten van lichtmasten en vervangen van slechte 
lichtmasten. Aan het einde van de technische levensduur van de lichtmasten loopt de gemeente het 
risico dat er lichtmasten om kunnen vallen. Men kan de lichtmasten zonder meer gaan vervangen: 
kosten de komende jaren ca � 41.400,- per jaar (prijspeil 2006), of; 

• men kan kiezen de masten te testen en alleen die masten te vervangen, die niet door de 
stabiliteitsmeting komen. Voor alle gemeten en goed bevonden masten wordt de garantie (inclusief 
WA-dekking) gegeven dat zij nog minimaal 5 jaar kunnen blijven staan. De slechte masten, na meting 
(betreft ca. 5 %) dienen dan zonder meer vervangen te worden. De geraamde kosten voor deze 
methode bedragen geraamd � 13.500,- per jaar (prijspeil 2006). 

In beide gevallen is het risico voor omvallende lichtmasten geëlimineerd. Door elke periode van 5 jaar na 
meting opnieuw te meten, kan men de vervanging van de lichtmast nog een, of een aantal perioden (van 5 jaar) 
uitstellen, hetgeen gunstig is voor milieu en financiën.  

 
Onder stabiliteitsmetingen wordt verstaan een combinatie van statische- en dynamische 3D-metingen op de 
lichtmast. Middels deze meettechniek kan de gehele lichtmast van onder het maaiveld tot armatuur beoordeeld 
worden. Op basis van de meetresultaten, kunnen de volgende gebreken waargenomen worden; 

(a) Plastische vervorming 
(b) Scheurvorming 
(c) Overmatige torsie 
(d) Loszittende delen (bijv. uitlegger) 
(e) Zwakke fundatie eigenschappen 

 
Belangrijk is dat de meetwerkzaamheden door gekwalificeerd personeel wordt uitgevoerd. 
 
Na de inspecties is het tevens van belang dat de inspectieresultaten goed gedocumenteerd worden en 
vergeleken wordt met bestaande beheergegevens (monitoren) en met de gewenste situatie (beheerplannen). 
Nadat de nieuwe gegevens in het beheersysteem zijn verwerkt, kan men de resultaten analyseren en waar 
noodzakelijk, maatregelen nemen. 
 



///////III///MONTAD//////////////                                                                              MR2512.04 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
  
 
MONTAD Electrotechnisch Adviesburo, 
Herastraat 5, 5047 TX Tilburg. 
 

39 

   

De kosten voor stabiliteitsmeting worden al snel terugverdiend op de uitgespaarde investeringen in lichtmasten. 
Als bovendien het inspecterend bedrijf garandeert dat naar verwachting de mast nog minimaal 5 jaar zonder 
problemen mee kan en de gemeente te vrijwaart voor de gevolgschade, is het een verantwoord uitstel van 
vervanging. 

6.1.4 Schilderen van lichtmasten 
De gemeente heeft het beleid om het schilderen van lichtmasten om de 8 jaar uit te voeren. De bestaande 
natlaksystemen zijn van die kwaliteit dat, mits uitgevoerd door een erkend schildersbedrijf, 8 jaar een goed 
interval is. De lak is na 8 jaar zichtbaar aan herconservering toe, zonder dat er noemenswaardige schade aan de 
lichtmast is ontstaan. Kiest men een langer interval dan is schade door roestvorming duidelijk aanwezig. Om 
deze reden is een interval gekozen van 8 jaar voor schilderen van de lichtmasten.  
 
Jaarlijks zijn er middelen beschikbaar in de begroting voor schilderen van lichtmasten. Jaarlijks wordt 
geanalyseerd welke lichtmasten in de schilderplanning worden opgenomen.  
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6.1.5 Dimming van lichtpunten 
Gedurende de energiecrisis van 1974 is het avond/nacht-beleid voor openbare verlichting ontstaan. Dit houdt in 
dat gedurende de avond alle lichtmasten in de gemeente zijn ontstoken, terwijl in de nachtelijke situatie een 
groot aantal lichtmasten (ca. 50 tot 60% van het lichtmastareaal) uitgeschakeld wordt. Beide schakelmomenten 
worden centraal door het Netwerkbedrijf gestuurd. Om 23.00 uur bestaat de mogelijkheid een deel van de 
installatie (de zogeheten avondbranders) uit te schakelen. Veere heeft er in 2004 voor gekozen het systeem van 
avond – en nachtbranders herin te voeren. 
  
De huidige verlichting wordt geschakeld door in de nachtelijke uren om-en-om uit te schakelen. 
Dit was tot nu toe het meest gangbaar en technisch haalbare, en relatief een goedkope manier van energie 
besparen. Nadeel van deze toepassing is dat de gelijkmatigheid slecht wordt: er ontstaan donkere vlekken wat 
als minder prettig of onveilig wordt ervaren.  
 
Alle kernen binnen de gemeente hebben een éénduidig schakelregime, met uitzondering van enkele kernen. Het 
huidige schakelregime in alle kernen is van de avondbranders om 23:00 en het herinschakelen om 06:30. dit 
geldt voor alle kernen met uitzondering van de kernen Serooskerke, Veere, Vrouwenpolder, Gapinge en 
Zanddijk. 
 
Dit systeem is met de komst van de NPR 13201-01 en het PKVW achterhaald. In deze normen is uitschakeling 
om en om van de lichtmasten gedurende de nacht uit den boze, omdat met name de gelijkmatigheid van de 
verlichting drastisch wordt verminderd. Hierdoor kunnen op het sociale vlak (door donkere plekken) 
problemen ontstaan en wordt de inbraakgevoeligheid vergroot. 
 
Met moderne armaturen is het mogelijk om gedurende de nachtelijke uren de lichtpunten te dimmen. De 
gelijkmatigheid wordt hierbij niet aangetast. Het verlichtingsniveau kan tot 50% worden gereduceerd. Dit vergt 
echter wel extra investering per lichtpunt, maar bespaart gedurende de dimming ook weer energie. 
 
Om te bezien of dimming van lichtpunten voor de gemeente interessant is moeten we onderscheid maken in een 
tweetal situaties: 
 
1. Dimming in verblijfgebieden binnen de bebouwde kom.  

Voor de lichtpunten in woongebieden kan gekozen worden voor dimbare verlichting. In de avonduren zal 
dan de verlichting ongedimd branden, terwijl in de nachtelijke uren gedimd wordt. De besparing is dan ca. 
10 – 18 watt per lichtpunt, tegen een meerinvestering per lichtpunt van ca. � 80,- tot � 100,-. De 
terugverdientijd is langer dan de levensduur van het armatuur. In gedimde toestand wordt niet voldaan aan 
de geldende norm voor openbare verlichting. Het beleidsuitgangspunt is: in woonwijken PLL-verlichting 
niet dimmen: een zuinige en goede openbare verlichting gedurende de gehele nacht! Wel wordt praktisch 
bekeken dat niet overdadig verlicht wordt. 
 

 
2. Dimming op ontsluitingswegen binnen de bebouwde kom.  

Op ontsluitingswegen is voor verkeer een zwaardere verlichting nodig dan uit sociaal oogpunt. In de 
avonduren is de verkeersintensiteit hoger dan gedurende de nachtelijke uren. In de avonduren kan voldaan 
worden in ongedimde toestand aan de verkeerstechnische eisen (1 cd/m2 komt overeen met ca.10 lux 
gemiddeld). Gedurende de nachtelijke uren (bij dimming 50%), wordt nog ruimschoots voldaan aan de 
sociale verlichtingsnorm, terwijl voor de verkeersintensiteiten verkeersverlichting niet meer benodigd is). 
De besparing is dan ca. 35 – 50 watt per lichtpunt, tegen de meerinvestering per lichtpunt van ca. � 80,-. 
Terugverdientijd duurt ongeveer 10 jaar. Zowel in ongedimde (avond) als gedimde (nacht) toestand zal er 
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worden voldaan aan de geldende normen voor openbare verlichting. Het beleidsuitgangspunt is dan  ook: 
op wijkontsluitingswegen CDO, of SON-verlichting in dimbare uitvoering.  

 
Toepassingen hiervoor zijn al uitgevoerd in Grijpskerke Hondegemsweg. 
 
Met het vervangen van armaturen volgens artikel 6.1.2. zal er rekening gehouden worden met de keuze van 
armaturen en dimapparatuur. 
 
In bestaande woonwijken is bij reconstructies in enkele gevallenwel dimbare verlichting toegepast.    
 
 
 

6.2 Aanleg installaties, onderhoud, keuze van materialen en beheer.  

6.2.1 Elektrotechnisch deel van de OV-installaties. 
Voor alle Elektrotechnische installaties en dus ook het bovengronds deel van de openbare verlichting, dient een 
veilige bedrijfsvoering gewaarborgd te zijn. Dit dient te geschieden volgens NEN3140, NEN1010 en 
EN50110-1. De verantwoording hiervoor ligt bij de gemeente. Omdat de gemeente het werk aan de installaties 
zelf niet uitvoert dient er een verantwoordelijke schriftelijk aangewezen te worden. De Arbo-wet geeft geen 
directe praktische invulling hoe installaties en het veilig werken aan installaties moet worden uitgevoerd. Zij 
maar verwijst naar een aantal normen als NEN3140 en NEN1010. Indien alle openbare verlichting is 
aangesloten is op het OV-net van het nutsbedrijf  behoeft de bovengrondse installatie niet aan alle 
bovenvermelde eisen te voldoen. Het is echter wel raadzaam dit schriftelijk vast te leggen bij de 
netwerkbeheerder van het OV-net. De netwerkbeheerder zal dan ook een verklaring dienen af te leggen 
teneinde de gemeente te vrijwaren voor aansprakelijkheden. 
 
De gemeente fungeert als ‘installatieverantwoordelijke’ en is in deze verantwoordelijk voor het veilig hebben 
en (onder)houden van de elektrotechnische installaties. Het betreft uitsluitend het bovengrondse deel van de 
OV-installaties. Dit houdt in dat zij verantwoordelijk is voor veilige nieuwbouw en onderhoud van OV-
installaties. Om deze verantwoording goed te kunnen dragen dient er periodiek  een keuring/inspectie plaats te 
vinden. Tevens dient er met betrokken medewerkers een Toolbox-meetings te worden gehouden.  
 

6.2.2  Ondergronds netwerk. 
Omdat de openbare verlichting bij de gemeente voor het grootste deel op het netwerk is aangesloten van Delta 
Netwerk bv, ligt de hoofdzaak van deze verantwoording bij de netbeheerder. De netwerkbeheerder zal moeten 
verklaren dat zijn installaties veilig zijn en periodiek worden gekeurd en geïnspecteerd.  
 

6.2.2 Bovengronds deel van de openbare verlichting. 
Al het straatmeubilair valt onder directe verantwoording van de gemeente. Die draagt zorg voor de veiligheid 
hiervan. Als masten en armaturen voldoen aan de Europese richtlijnen en voorzien zijn van een CE-keurmerk 
zijn de fabrikanten verantwoordelijk vanuit de productaansprakelijkheid. De materialen moeten op juiste wijze 
zijn gemonteerd en aangelegd. Voor dit laatste is de aannemer verantwoordelijk.  
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6.2.3 Inkoop materialen. 
De inkoop van materialen wordt niet door de gemeente verzorgd. Hierop is de nota aanbestedingsbeleid van 
toepassing. 
 

6.2.4 Onderhoud en aanleg. 
Het onderhoud aan, en de aanleg van de openbare verlichting wordt uitbesteed volgens het binnen de gemeente 
te hanteren aanbestedingsbeleid. Het onderhoud aan de openbare verlichting zal na accordering van het 
beleid/beheerplan worden aanbesteed. Openbare verlichtingsprojecten, als bouwgrond exploitaties en renovatie 
zullen afzonderlijk worden aanbesteed. 
  
Voor het veilig werken aan de installaties dient de betreffende aannemer kundig te zijn en de nodige 
certificaten te kunnen overleggen (o.a. VCA**).  
 
 
Foto: Dagelijks onderhoud 
 
 
De aanleg van uitbreidingswijken en renovatieklussen wordt dikwijls in combinatie met civiele werkzaamheden 
gedaan en het deel van de openbare verlichting wordt daarin meestal gecombineerd uitgevoerd. 
 

6.2.5 Ontwerp. 
Het ontwerp van openbare verlichting geschiedt momenteel door Delta N.V. en externe adviesbureau’s. 
Specifieke uitgangspunten voor het ontwerp, keuze van materialen worden nader uitgewerkt in het ‘beheerplan 
openbare verlichting’. 
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6.3 Energie 
Van het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen en voorzieningen (zoals rioolgemalen) neemt de 
openbare verlichting een fors deel voor haar rekening. Besparingsmogelijkheden verdienen daarom bijzondere 
aandacht. 
 
De gemeente koopt energie vanuit het samenwerkingsverband “De vereniging Zeeuwse Gemeenten (kortweg 
VZG) in bij Delta N.V. Nog in 2006 wordt de inkoop van energie opnieuw aanbesteed. De netwerkbeheerder 
voor de openbare verlichting is Delta netwerk BV. 
 
Voor de exploitatie van openbare verlichting zijn er vier kostensoorten: 

• Netwerkkosten 
• Energiekosten 
• Energiebelasting 
• Onderhoud aan lichtmasten 

 
De eerste drie kostensoorten hebben direct betrekking op de energiekosten.  
 
 
De totale kosten voor energie voor de openbare verlichting zijn voor 2006 als volgt begroot: 
 
Totaal kosten openbare verlichting 2006 

  
Netwerkkosten � 47.107,- 
Energiekosten � 28.988,- 
Energiebelasting � 6.300,- 
Subtotaal �  82.395,- 

  
BTW 19% � 15.655,- 
Verwachte kosten 2006 �   98.050,- 

  
Begroot 2006  
 
In het financieel overzicht worden deze kosten overeenkomstig geïndexeerd voor de jaren 2007 t/m 2011. 
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7. Financiën, prioriteiten en benodigd budget 
 

7.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk geeft een financieel inzicht over de kostenontwikkeling in de komende 5 jaar voor het onderhoud 
en beheer van de openbare verlichting in de Gemeente Veere. Dit betreft het beheerplan voor de jaren 2007 t/m 
2011. 

7.2 Huidige situatie 
Het huidige budget (2007) is geraamd op � 260.706,= per jaar, gebaseerd op de cijfers van de begroting van 
2007). 
 
De huidige staat van onderhoud is vastgesteld door gebruik te maken van gegevens uit de aangeleverde 
database van Delta (april 2006) en door het ter plaatse maken van een aantal foto’s. Tijdens deze opnamen zijn 
alle kernen en diverse buitengebieden bezocht. 
 

7.3 Uitgangspunten 
De onderstaande uitgangspunten zijn gebruikt bij het samenstellen van dit hoofdstuk. Samen met het voorstel 
voor structureel onderhoud is het financiële overzicht tot stand gekomen. 

• Het financiële overzicht is opgesteld op basis van een vijfjarenplan. Tevens is het gebruikelijk om de 
financiële situatie na een periode van vijf jaar te herzien. Veelal gebeurt dit gelijktijdig met het 
herzien/bijstellen van het beheerplan.  

• De technische levensduur voor lichtmasten is gesteld op 40 jaar. Dit is bepaald aan de hand van 
ervaringscijfers van mastenfabrikanten en een aantal gemeenten in het land.  

• De technische levensduur voor armaturen is gesteld op 20 jaar. Ook hier is de ervaring van derden 
gebruikt. 

• Door achterstallige vervanging van masten maar van voornamelijk armaturen dient er een inhaalslag 
gepleegd te worden 

• De kosten van achterstallige vervanging van lichtmasten en armaturen worden verdeeld over 5 jaar. 
• Voor masten is er een stelregel voor het vervangen van masten bij een leeftijd van 40 jaar, maar door 

de masten eerst te testen op de restlevensduur kan één verlenging of kunnen meerdere verlengingen 
van 5 jaar worden verkregen waardoor de masten langer meegaan en wellicht voor vervanging 
verantwoord uitgesteld worden tot bij een reconstructie van de gehele straat. 

• Dit testen kosten c.a. � 50,= per mast maar het vervangen van een mast kost � 300,= gemiddeld, 
hetgeen bij goede masten een behoorlijke kostenbesparing op kan leveren. 

• Het PKVW geeft aanbevelingen om de verlichting in woongebieden aan bepaalde voorwaarden te 
laten voldoen. Het advies is gebruik te maken van moderne armaturen en lampen die voldoen aan een 
goede herkenbaarheid en kleurweergave. 

• Voor het schilderen van de lichtmasten is gekozen voor een frequentie van 8 jaar. Wij zijn hier 
eveneens uitgegaan van ervaringscijfers. 

• Lampremplace. De frequentie voor het vervangen van lampen (lampremplace) wordt bepaald uit het 
quotiënt van de levensduur en de brandduur per jaar. De brandduur is afhankelijk van het type 
brander; voor het type nachtbrander is de brandduur op 4200 uur en voor de avondbrander op 2100 
uur per jaar gesteld. 



///////III///MONTAD//////////////                                                                              MR2512.04 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
  
 
MONTAD Electrotechnisch Adviesburo, 
Herastraat 5, 5047 TX Tilburg. 
 

45 

   

• Door het toepassen van een goed beheer waarbij als uitgangspunt genomen wordt afhankelijk van de 
soort lamp en het type voorschakelapparaat dat hierbij wordt toegepast de lampen worden vervangen 
op basis van de werkelijke levensduur kan hierdoor veel geld bespaard worden. De remplaceplanning 
kan via het beheerbestand worden bepaald. 

• Voor het vervangen van lampen en oplossen van storingen is een contract afgesloten met Delta voor 
een vast bedrag per jaar, met een mogelijk jaarlijkse verlenging (welke jaarlijks wordt bezien). 

• Het beheer wordt door de gemeente gedaan. 
• Dit kan eventueel uitgebreid worden door het gehele ontwerp en begeleiding van renovatie en 

vervangingsprojecten uit te besteden aan derden (adviesbureau’s). 
• Ook revisie-tekenwerk van gerenoveerde openbare verlichting kan eventueel uitbesteed worden. 

 
 

7.4 Door de gemeente in te nemen standpunten 
 
De beleidsuitgangspunten voor de openbare verlichting zijn in de voorgaande hoofdstukken behandeld. Per 
beleidsuitgangspunt wordt het algemeen standpunt verwoordt. 
 
Achterstand in vervanging van armaturen . 
Armaturen voor openbare verlichting hebben een levensduur van ca 20 jaar. Na deze 20 jaar zijn de armaturen 
technisch versleten/verouderd en zullen er lichttechnisch problemen ontstaan in de lichtoptiek (spiegel en 
transparante onderkap. Het armatuur zal steeds moeilijker schoon te maken zijn en de technische staat van het 
armatuur zal steeds minder betrouwbaar worden. De kans op storingen wordt hierdoor veel groter. 
 
 
1. Het vervangen van armaturen die inmiddels de leeftijd van 20 jaar en ouder bereikt hebben.  
Zij hebben daarmee ook het einde van de technische levensduur bereikt. Dit betreft een inhaalslag: momenteel 
zijn er 2.337 stuks armaturen ouder dan 20 jaar. Deze zouden technisch gezien al reeds vervangen moeten zijn. 
Hiervoor is in de komende vijf jaar een budget benodigd van   � 516.000,-, (incl indexering) ofwel een jaarlijks 
budget voor de komende vijf jaar van � 95.000,- 
De verschillende lampsoorten in deze leeftijdsoort zijn terug te vinden in de tabel van hoofdstuk 7: “aantal 
armaturen van een lampsoort, opgesomd op straatniveau”. Kort samengevat betreft het de volgende aantallen: 
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Binnen de bebouwde kom:  
Lampsoort Kleur Lichtniveau Gebied Noodzaak 

Vervanging: 
L, =  einde levensduur 
N = norm/lampsoort 
E = energieverbruik 
M = milieubelastend 

Aantal Kosten vervangen 
armaturen in �  
(excl BTW) 

GL Goed Niet goed Woongebied L E 1 200 
 

HPLN Goed Matig Woongebied L E M 149 25.800 
PLC Goed Goed Woongebied L 8 1.600 
PLL Goed Goed Woongebied L 140 27.800 
SL Goed Matig Woongebied L  33 6.600 
SON Niet goed Goed Woongebied L N M 134 26.800 
SON-T Niet goed Goed Woongebied L N M 16 3.200 
SOX Niet goed Goed Woongebied L N M  56 10.600 

TLD Matig Matig Woongebied L N E 52 10.400 
TLE Goed Matig Woongebied L N E 265 51.600 
TLL Matig Matig Woongebied L N E 1 200 

TLM Matig Matig Woongebied L N E 1 200 
TLS Matig Matig Woongebied L N E 1120 222.000 
PLL Goed Goed Industriegebied L 2 400 
SOX Niet goed Goed Industriegebied L N M 4 800 
SON-T Niet goed Goed Industriegebied L N M 2 400 
HPLN Goed Matig Ontsluitingswegen L E M 1 200 
SON Niet goed Goed Ontsluitingswegen L N M 28 5.600 
SON-T Niet goed Goed Ontsluitingswegen L N M 3 600 
TLD Matig Matig Ontsluitingswegen L N E 1 200 
TLS Matig Matig Ontsluitingswegen L N E 1 200 
 
Buiten de bebouwde kom:  
Lampsoort Kleur Lichtniveau Gebied Noodzaak 

Vervanging: 
L, =  einde levensduur 
N = norm/lampsoort 
E = energieverbruik 
M = milieubelastend 

Aantal Kosten vervangen  
armaturen in � 
(excl BTW) 

HPLN Goed Matig Buiten de bebouwde 
kom 

L E M  30 6.000 

PLC Goed Goed Buiten de bebouwde 
kom 

L 3 600 

PLL Goed Goed Buiten de bebouwde 
kom 

L 11 2.200 

SON Goed Goed Buiten de bebouwde 
kom 

L 64 12.800 

SON-T Goed Goed Buiten de bebouwde 
kom 

L 18 3.600 

SOX Matig Goed Buiten de bebouwde 
kom 

L N M 18 3.600 

TLD Goed Matig Buiten de bebouwde 
kom 

L N E 15 3.000 

TLL Goed Matig Buiten de bebouwde 
kom 

L N E 4 800 

TLS Goed Matig Buiten de bebouwde 
kom 

L N E 99 16.400 

SL Goed Matig Buiten de bebouwde 
kom 

L E 6 1.200 
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TLE Goed matig Buiten de bebouwde 
kom 

L N E 49 9.800 

TLM   Buiten de bebouwde 
kom 

L N E 1 200 

 
 
Noodzakelijke vervanging binnen bebouwde kom:  2.069 armaturen à gemiddeld � 200,- � 413.800,- 
Noodzakelijke vervanging buiten bebouwde kom:    268 armaturen à gemiddeld � 200,-       �   53.600, 
 In totaal worden van bovenstaande aantallen 34 stuks voorzien van een  
 dimbaar VSA met een meerprijs van    à gemiddeld � 80,-     + �      2.720, 
  
Totaal: vervanging armaturen ouder dan 20 jaar: 2.337 armaturen:    � 470.120,- 
 
 
 
 
2. Het vervangen van armaturen die in de komende vijf jaar de leeftijd van 20 zullen bereiken en 
daarmee het einde van de technische levensduur zullen bereiken. 
 
Binnen de bebouwde kom:  
Lampsoort Kleur Lichtniveau Gebied Noodzaak 

Vervanging: 
L, =  einde levensduur 
N = norm/lampsoort 
E = energieverbruik 
M = milieubelastend 

aantal Kosten vervangen 
armaturen in � (excl 
BTW) 

HPLN Goed Matig Woongebied L E M 30 6.000 
PLC Goed Goed Woongebied L 2 400 
PLL Goed Goed Woongebied L 14 2.600 
SL Goed Matig Woongebied L 14 2.800 
SON Niet goed Goed Woongebied L N M 126 20.600 
SON-T Niet goed Goed Woongebied L N M 12 2.400 
SOX Niet goed Goed Woongebied L N M 7 1.400 
TLD Matig Matig Woongebied L N E 173 32.000 
TLE Goed Matig Woongebied L N E 66 13.200 
TLS Matig Matig Woongebied L N E 43 8.600 
TLD Goed Matig Industriegebied L E 7 1.400 
SON Goed Goed Industriegebied L M 1 200 
 



///////III///MONTAD//////////////                                                                              MR2512.04 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
  
 
MONTAD Electrotechnisch Adviesburo, 
Herastraat 5, 5047 TX Tilburg. 
 

48 

   

 
 
Buiten de bebouwde kom:  
Lampsoort Kleur Lichtniveau Gebied Noodzaak 

Vervanging: 
L, =  einde levensduur 
N = norm/lampsoort 
E = energieverbruik 
M = milieubelastend  

Aantal Kosten vervangen 
armaturen in � (excl 
BTW) 

HPLN Goed Matig Buiten de bebouwde 
kom 

 1 200 

SON Goed Goed Buiten de bebouwde 
kom 

 4 800 

SON-T Goed Goed Buiten de bebouwde 
kom 

 1 200 

SOX Goed Goed Buiten de bebouwde 
kom 

 17 1.600 

PLL Goed Goed Buiten de bebouwde 
kom 

 2 400 

TLD Goed Matig Buiten de bebouwde 
kom 

 9 1.800 

TLE Goed Matig Buiten de bebouwde 
kom 

 1 200 

TLS Matig Matig Buiten de bebouwde 
kom 

 6 1.200 

 
Noodzakelijke vervanging binnen bebouwde kom:     495 armaturen à gemiddeld � 200,- �   99.000,- 
Noodzakelijke vervanging buiten bebouwde kom:      41 armaturen à gemiddeld � 200,-       �     8.200,-  
 In totaal worden van bovenstaande aantallen 21 stuks voorzien van een  
 dimbaar VSA met een meerprijs van    à gemiddeld � 80,-    +  �      1.680,- 
Totaal: vervanging armaturen die in de komende vijf jaar ouder dan 20 jaar worden  

   536 armaturen:    �  108.880,- 
 
Voor die armaturen, die of in de inhaalslag, of in de reguliere vervanging, worden vervangen door nieuwe, 
zullen mede door de toepassing van moderne lichtbronnen, de energiekosten en de onderhoudskosten dalen, 
terwijl de betrouwbaarheid zal toenemen. De nieuwe armaturen zullen opnieuw naar verwachting zo’n 20 jaar 
meegaan en daardoor ook die 20 jaar géén extra kosten met zich mee brengen. 
 
Bij het niet uitvoeren van de reguliere vervanging en de inhaalslag, zal toch op afzienbare tijd deze investering 
nodig zijn, aangezien de onderhoudskosten zullen toenemen en de betrouwbaarheid zal afnemen.  
Uitgaande van het realiseren van de inhaalslag en de reguliere vervanging van de armaturen aan het einde van 
de levensduur zijn de leeftijden van de huidige armaturen weergegeven in de grafiek op de volgende pagina. 
 
Met het uitvoeren van beide vervangingsronden van armaturen, zullen de nieuwe armaturen zodanig gekozen 
worden dat de uitgangspunten vanuit de norm en PKVW, met de daarbij horende voorkeur voor lampsoorten 
per wegcategorie, zoals opgenomen in hoofdstuk 5. 
 
Voor de “De Nood”-armaturen in de diverse kernen wordt er van uitgegaan dat deze na 20 jaar NIET zullen 
worden vervangen. We houden echter wel rekening met ombouwkosten naar een andere lampsoort of 
onderhoudskosten die wel op hetzelfde prijspijl liggen als de vervangingskosten van een regulier armatuur 
 (� 200,-).



///////III///MONTAD//////////////                                                                              MR2512.04 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
  
 
MONTAD Electrotechnisch Adviesburo, 
Herastraat 5, 5047 TX Tilburg. 
 

49 

   

 
3. Dimming in verblijfgebieden binnen de bebouwde kom.  

Voor de lichtpunten in woongebieden kan gekozen worden voor dimbare verlichting. In de avonduren zal 
dan de verlichting ongedimd branden, terwijl in de nachtelijke uren er gedimd kan worden. De besparing is 
dan ca. 10 – 18 watt per lichtpunt, tegen de meerinvestering per lichtpunt van ca. � 80,- tot � 100,-. 
Terugverdientijd duurt langer dan de levensduur van het armatuur. In gedimde toestand zal er NIET 
worden voldaan aan de geldende normen voor openbare verlichting. Voorstel: in woonwijken PLL-
verlichting niet de dimmen: een zuinige en goede openbare verlichting gedurende de gehele nacht! Het 
beleid is om in verblijfsgebieden NIET te dimmen.   

 
4. Dimming in ontsluitingswegen binnen de bebouwde kom.  

Op ontsluitingswegen is voor verkeer een zwaardere verlichting nodig dan uit sociaal oogpunt. In de 
avonduren is de verkeersintensiteit hoger dan gedurende de nachtelijke uren. In de avonduren kan voldaan 
worden in ongedimde toestand aan de verkeerstechnische eisen (1 cd/m2 komt overeen met ca.10 lux 
gemiddeld). Gedurende de nachtelijke uren (bij dimming 50%, wordt nog ruimschoots voldaan aan de 
sociale verlichtingsnorm, terwijl voor de verkeersintensiteiten verkeersverlichting niet meer benodigd is). 
De besparing is dan ca. 35 – 50 watt per lichtpunt, tegen de meerinvestering per lichtpunt van ca. � 80,-. 
Terugverdientijd duurt ongeveer 10 jaar. Zowel in ongedimde (avond) als gedimde (nacht) toestand zal er 
worden voldaan aan de geldende normen voor openbare verlichting. Voorstel: op wijkontsluitingswegen 
CDO, of SON-verlichting in dimbare uitvoering. Het beleid is om in ontsluitingswegen binnen de 
bebouwde kom, waar dit haalbaar is wel te dimmen, vanaf het moment dat armaturen door einde 
levensduur vervangen zullen worden.  Voor de inhaalslag betreft dit 34 armaturen en voor de komende 5 
jaar betreft dit 21 armaturen. 

 
5. Voortijdig vervangen van armaturen met SOX-lampen om op sociale gronden te voldoen aan de 

verlichtingstechnische normen.  
Voor die lichtpunten waarvan de armaturen jonger zijn dan 15 jaar, maar die zijn voorzien van de 
“verkeerde” lichtkleur, worden de armaturen de komende 5 jaar NIET vervangen, omdat het einde van de 
levensduur van deze armaturen (betreft ca 19 lichtpunten) de komende 5 jaar niet bereikt wordt. Het is 
mogelijk deze verlichting voortijdig om te bouwen naar PLL-verlichting, door per jaar ca. 4 lichtpunten 
voortijdig te vervangen: totale kosten worden voor deze vijf jaar geraamd op: � 800,-, waardoor de 
vervanging bij einde levensduur van deze armaturen eveneens naar later verplaatst wordt. De lichtpunten 
waarvan de armaturen jonger zijn dan 20 jaar betreft 43 stuks.  

 
 
6. Lichtkleur PLL-verlichting in verblijfsgebieden binnen de bebouwde kom. De witte PLL-verlichting 

kan uitgevoerd worden in warm-wit licht (kleur 830) en koel-wit licht (kleur 840). De kosten, de 
lichtopbrengst en kleurherkenning zijn voor beide typen identiek. De koele kleur wordt in de toekomst 
vervangen door de warmere kleur 830. Dit zal gebeuren bij volledige remplace (avond- en nachtbranders) 
voor de gehele wijk. Dit om verschillende lichtkleuren in een straat c.q. wijk te voorkomen. Aangezien dit 
géén financiële consequenties heeft, is dit item niet opgenomen in het financiële overzicht van bijlage 1. 
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7. Vervangen lichtmasten na 40 jaar t.o.v. meten van lichtmasten en vervangen van slechte 

lichtmasten. Aan het einde van de technische levensduur van de lichtmasten loopt de gemeente het risico 
dat er lichtmasten spontaan om kunnen vallen. Men kan de lichtmasten zonder meer gaan vervangen: 
kosten de komende jaren ca � 41.400,- per jaar (prijspeil 2007), of men kan kiezen de masten te testen en 
alleen die masten te vervangen, die niet door de kwaliteitsmeting komen. Voor alle gemeten en goed 
bevonden masten wordt de garantie (inclusief WA-dekking) gegeven dat zij nog minimaal 5 jaar kunnen 
blijven staan. De slechte masten, na meting (betreft ca. 5 %) dienen dan zonder meer vervangen te worden. 
De geraamde kosten voor deze methode bedragen geraamd � 13.500,- per jaar (prijspeil 2007). Het beleid 
is kiezen voor de restlevensduurmetingen i.p.v. vervanging na 40 jaar. 

 
8. Verdichten van lichtmasten in (woon)straten, om te voldoen aan de norm tijdens renovaties. Indien 

de openbare verlichting, bij vervanging aan het einde van de levensduur (net) de verlichtingstechnische 
norm niet kan halen, kan dit wel gehaald worden indien de onderlinge afstand van de lichtmasten verkleind 
zal worden. Ervaring leert ons dat, ingeschat in 15 % van de straten, de onderlinge afstand tussen de 
lichtmasten tot maximaal 30% te groot is. Dit kan het beste bij herinrichting van de straat gecorrigeerd 
worden. Geschatte kosten per lichtpunt ca. � 500,- (naast de kosten voor eventuele vervanging van 
lichtmast en armatuur) en zijn er in de straat tot 30% meer lichtpunten nodig tegen een geraamde prijs van 
gemiddeld � 1.250,-. De energie- en onderhoudskosten zullen dan op termijn met ca. 5 % toenemen. Er 
kan dan in zijn geheel voldaan worden aan de geldende normen voor de openbare verlichting, waarbij ook 
aan het PKVW in een groot aantal gevallen zonder beperkingen kan worden voldaan. Het betreft naar 
schatting in zijn geheel (op 4674 lichtpunten): 630 lichtmasten verplaatsen a � 500,- en 210 lichtmasten 
bijplaatsen a � 1.250,-. Dit komt neer op een investering van: � 578.000, verdeeld over de periode dat alle 
betreffende straten heringericht zullen worden. Bij een gemiddelde tijd tussen twee herinrichtingen in een 
straat van 25 jaar, komt dit neer op een budget van ca. � 23.000,- per jaar.  

 
De kosten voor openbare verlichting zijn uitgewerkt in Bijlage 1 en 2 (overzicht en onderbouwing). De 
ingenomen beleidsstandpunten zijn in het financiële overzicht verwerkt. 
 




