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1  INLEIDING 
 
In 2004 is het eerste gemeentelijke beleidsplan openbare verlichting vastgesteld in de gemeenteraad. 
In dat beleidsplan werden de kaders aangegeven waaraan de openbare verlichting in onze gemeente 
moet voldoen. Tevens was er een actieprogramma voor de periode 2005-2008 aan vast gekoppeld 
om de kwaliteit van de openbare verlichting te verhogen. Ook is besloten om het beleidsplan in 2009 
te actualiseren. Met dit beleidsplan voor de periode 2010 – 2012 wordt hieraan voldaan. 
 
In dit nieuwe beleidsplan wordt eerst teruggeblikt op de uitvoering van het afgesproken beleid in het 
beleidsplan 2004-2009. Daarna wordt ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen en de 
besparingsmogelijkheden. Na de nodige afwegingen wordt het aangepaste beleid voorgesteld voor de 
periode 2010 – 2012. 
 
De korte duur van slechts 3 jaar van dit beleidsplan heeft te maken met het feit dat de openbare 
verlichting thans een stormachtige ontwikkeling door maakt. Er komen volgend jaar nieuwe landelijke 
richtlijnen voor de openbare verlichting en de Led verlichting is nog (te) duur om op grote schaal toe te 
passen. 
 
Dit beleidsplan is in eigen beheer door de afdeling Onderhoud en Beheer geschreven, waarbij gebruik 
is gemaakt van enkele ondersteunende rapporten van derden. 
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2  DOELSTELLING 
Doelstelling van dit beleidsplan is om het beleid te bepalen en vast te leggen voor de wijze waarop in 
onze gemeente wordt omgegaan met de openbare verlichting voor de periode 2010 – 2012. Hoe groot 
is de ambitie en welk concreet actieplan wordt hieraan gekoppeld. 
 
In het beleidsplan openbare verlichting van oktober 2004 is het te voeren beleid voor de eerste keer 
vastgesteld. Hierop wordt teruggekeken. Voor een groot gedeelte zal hier op worden voortgeborduurd. 
 
Het beleid voor de wijze van verlichten in het kader van sociale veiligheid is in het beleidsplan van 
2004 ingezet op basis van het Politie Keurmerk Veilig Wonen en het beleid voor de wijze van 
verlichten in het kader van verkeersveiligheid op basis van de NPR 13201-1. 
 
Eigenlijk zijn er twee belangrijke doelstellingen voor de komende jaren: 
 

• Doorgaan met het beleid van de afgelopen jaren om de technische staat van de openbare 
verlichting te verhogen d.m.v. een concreet vervangingsprogramma van armaturen en 
ombouw van “oranje“ naar “wit” licht 

• Voldoen aan de opdracht van 1,5 % energiebesparing op jaarbasis 
 
Gezien de beperkte looptijd van dit beleidsplan en gezien de financiële kaders zal er bewust moeten 
worden gekozen voor een goede mix tussen renovatie van de huidige openbare verlichting en 
besparing van energie. 
 
Na vaststelling van dit beleidsplan zijn op bestuurlijk niveau de nieuwe kaders van de openbare 
verlichtingsaspecten vastgelegd en zijn de financiële kaders aangegeven. 
 
De strategische keuzes die door middel van dit beleidsplan worden gemaakt zijn gekoppeld aan een 
actieprogramma en kunnen vervolgens worden omgezet in een onderhoud- en vervangingsplan op 
tactisch niveau en een uitvoeringsplan op operationeel niveau. 
 
 
 
 
 



 
K:\Afdeling\R en S\O en B\Producten\210 wegen straten en pleinen\4210060 openbare verlichting\beleidsplan 2010-2013\beleidsplan 2010.doc 

  Pagina 5 van 22 

 

3  TERUGBLIK BELEIDSPLAN 2004 - 2009 
 
In de raadsvergadering van 25 oktober 2004 is het nu nog geldende beleidsplan voor de periode 2004 
– 2009 vastgesteld. Door middel van dat beleidsplan zijn de hoofdlijnen van de openbare verlichting 
vastgesteld. Deze hoofdlijnen waren: 
 

1. Vaststellen doel en verwachtingen ten aanzien van de openbare verlichting in de openbare 
ruimte. 

2. Voor alle toekomstige ontwerpen van de openbare verlichting voor nieuwe 
bestemmingsplannen en herinrichtingen van straten en pleinen zal de NPR 13201-1 als 
uitgangspunt dienen 

3. Geleidelijk invoeren van het Politie Keurmerk Veilig Wonen, nieuwe aanleg conform het 
PKVW. 

4. Het milieu positief beïnvloeden door het toepassen van energie-efficiënte armaturen, 
energiezuinige lampen en het gebruik van alternatieve energiebronnen stimuleren en 
betrekken in de planvorming. 

5. Beleidsuitgangspunten van het OV-Beleidsplan afstemmen op het Groenbeleid om een 
optimale lichtvoorziening te waarborgen. 

6. In 2009 het “Beleidsplan openbare verlichting” te actualiseren. 
7. € 60.000,= beschikbaar stellen voor het vervangen van verouderde masten en armaturen 

gedurende de looptijd van dit plan. 
8. Om aan de NPR 13201-1 te voldoen moeten er, vooral in de oudere straten, extra masten 

worden bijgeplaatst. Naar schatting gaat het om circa 10 procent extra masten. Via de weg 
van de geleidelijkheid en met name inspelend op herinrichtingsprojecten wordt hier naar toe 
gewerkt. 

9. Het vervangen van 700 inefficiënte verlichtingsarmaturen op lichtmasten die nog niet in 
aanmerking komen voor vervanging. 

10. Het geleidelijk uitbreiden van de verlichting op wegkruisingen en langs gevaarlijke bochten in 
het buitengebied. 

11. Uitvoeren van correctief onderhoud op basis van controlerijden in combinatie met tussentijds 
herstel van gemelde storingen. Het invoeren van groepsremplace voor de 
gebiedsontsluitingswegen zowel binnen als buiten de bebouwde kom. 

12. Het effectief uitvoeren van schadegevallen inclusief het verhalen van de schade op derden. 
 
 
Hieronder wordt omschreven hoe de afgelopen jaren uitvoering is gegeven aan de hoofdlijnen uit dat 
beleidsplan.  
 

3.1 Uitvoering doelstellingen beleid 2004 - 2009 
 
3.1.1 Uitvoering doelstelling 1: vaststellen doel en verwachtingen ten aanzien van de openbare 
verlichting in de openbare ruimte. 
 
In het beleidsplan van 2004 staat als doel van de openbare verlichting omschreven: “Openbare 
verlichting heeft tot doel om het openbare leven bij duisternis (circa 4.100 uren per jaar = 47 % van het 
jaar) zo goed mogelijk te laten functioneren”. Deze omschrijving van het doel van de openbare 
verlichting is, ook in onze gemeente Dalfsen, nog steeds actueel.  
 
Jarenlang vond de uitvoering van de meeste bij het openbare leven behorende activiteiten bij daglicht 
plaats. De afgelopen eeuw werden deze activiteiten steeds meer uitgebreid in de tijd. Eerst ’s avonds, 
de laatste jaren ook ’s nachts vanwege onder andere onze 24-uurs economie. De uitbreiding van het 
openbare leven naar de nachtelijke uren heeft geleid tot een uitbreiding van branduren van de 
openbare verlichtingsinstallatie. 
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Openbare verlichting moet dus in belangrijke mate bijdragen aan een sociaal veilige, verkeersveilige 
en leefbare situatie. Er is snel gewenning aan aanwezige verlichting of aan nieuw aan te brengen 
verlichting. In het algemeen verwachten we dat de aanwezige verlichting het ook doet. Kapotte 
lampen en masten vallen op en worden gemeld. De aanwezigheid van openbare verlichting is 
historisch gegroeid. In eerste instantie vanuit oogpunt van sociale veiligheid, later is daar het aspect 
verkeersveiligheid aan toegevoegd.  
 
Iedere gemeente van Nederland gaf door de jaren heen een eigen invulling aan de openbare 
verlichting. Zo ook de voormalige gemeenten Dalfsen en Nieuwleusen. In het beleidsplan openbare 
verlichting van oktober 2004 is het te voeren beleid ingezet voor de nieuwe gemeente Dalfsen.  
 
In het beleidsplan 2004 (hoofdstuk 7) staat tevens omschreven in welke gebieden wel of niet 
openbare verlichting wordt toegepast en welke verlichtingniveaus worden gehanteerd. In den lande 
worden momenteel discussies gevoerd over nut en noodzaak van openbare verlichting in de 
buitengebieden en over de hoeveelheid verlichting in de bebouwde kommen. Ook in gemeente 
Dalfsen speelt deze materie. 
 
 
3.1.2 Uitvoering doelstelling 2: toepassing NPR 13201-1 
NPR 13201-1 / NSvV betekent: Nederlandse Praktijk Richtlijn nummer 13201 
en is opgesteld in 2002 door de Nederlandse Stichting voor 
Verlichtingskunde. De NPR 13201-1 wordt in heel Nederland gebruikt bij de 
aanleg en renovaties van O.V.-installaties.  
In het beleidsplan 2004-2009 zijn op basis van de NPR 13201 de 
verlichtingsniveaus per gebied vastgesteld. Deze verlichtingsniveaus zijn nog 
steeds actueel.  
 
De NPR 13201-1 heeft tot doel om richtlijnen te geven bij de keuze van een 
verlichting die zo goed mogelijk aansluit bij de verkeerssituatie. De richtlijn is 
dus gerelateerd aan de verkeersveiligheid. 
 
De NPR 13201-1 is géén wet. NPR 13201-1 is echter wel een zeer 
belangrijke richtlijn in openbaar verlichtingsland en is de afgelopen jaren door 
bijna alle gemeenten van toepassing verklaard. 
 
De NPR 13201-1 is de afgelopen 4 jaar steeds toegepast bij de berekening 
van nieuwe openbare verlichting in aan te leggen bestemmingsplannen en bij 
renovatieprojecten. 
 
 
3.1.3 Uitvoering doelstelling 3: geleidelijk invoeren van het Politie Keurmerk Veilig Wonen 
Doel van het Politie Keurmerk is om door een zorgvuldig ontwerp en beheer van de bebouwde 
omgeving de kans op criminaliteit en het gevoel van onveiligheid in de woonomgeving zoveel mogelijk 
te verminderen. Naast eisen aan woningen worden in het Politie Keurmerk 
ook eisen gesteld aan de openbare ruimte, waaronder de openbare 
verlichting. 
 
De eisen aan de openbare verlichting in het PKVW zijn gericht op de sociale 
veiligheid. Deze eisen zijn omschreven als: “Een woongebied is bij duisternis 
helder, niet verblindend en gelijkmatig verlicht. Uitgangspunt is dat mensen 
personen op een afstand van minimaal vier meter kunnen herkennen”. 
 
Op basis van de eisen in het Politie Keurmerk is de afgelopen jaren 
zogenoemd “wit” licht (PL lampen) aangebracht in diverse woonwijken. Bij wit 
licht is betere kleurherkenning mogelijk hetgeen bijdraagt aan een grotere 
sociale veiligheid.  
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De nieuwe woonwijken: Gerner Marke te Dalfsen, Nieuwe Landen te Lemelerveld en 
Westerbouwlanden te Nieuwleusen zijn ingericht volgens de uitgangspunten van het Politie Keurmerk. 
 
In het nieuwe handboek nieuwbouw 2008 van het PKVW is het wel mogelijk gemaakt om, onder 
voorwaarden, de verlichting te dimmen tussen 00.00 en 06.00 uur. 
 
 
3.1.4 Uitvoering doelstelling 4: positief beïnvloeden milieu 
In het beleidsplan 2004 – 2009 was opgenomen om het milieu positief te beïnvloeden door het 
toepassen van energie-efficiënte armaturen, toepassen energiezuinige lampen en het gebruik van 
alternatieve energiebronnen te stimuleren en te betrekken in de planvorming. 
 
Hieraan is uitvoering gegeven door het vervangen van oudere armaturen met SOX lampen door 
armaturen met energie zuinige PL lampen. Tevens wordt voor de openbare verlichting vanaf 1 januari 
2008 duurzaam opgewekte elektrische energie afgenomen dat is opgewekt door middel van 
waterkracht. 
 
 
3.1.5 Uitvoering doelstelling 5: afstemming groenbeleid 
De afstemming met het groenbeleid heeft de afgelopen jaren plaats gevonden.  
Doel van deze afstemming is vooral om te voorkomen dat lichtmasten dicht bij bomen worden 
geplaatst. In de praktijk wordt hier nu zoveel mogelijk rekening gehouden. 
Afstemming in beleid vindt met name plaats bij de uitwerking van openbare verlichtinginstallaties in 
nieuwe bestemmingsplannen en renovaties. 
 
 
3.1.6 Uitvoering doelstelling 6: actualisatie beleidsplan in 2009 
Aan deze doelstelling wordt – enigszins verlaat - uitvoering gegeven door middel van dit beleidsplan 
2010 – 2012. 
 
 
3.1.7 Uitvoering doelstelling 7: jaarlijks € 60.000,= beschikbaar stellen 
Vanaf 2006 tot en met 2008 is jaarlijks € 60.000,= beschikbaar gesteld voor het vervangen van 
bestaande en € 7.000,= voor het uitbreiden van openbare verlichting. In het jaar 2009, is geen krediet 
beschikbaar gesteld in verband met actualisering van het beleidsplan. 
 
 
3.1.8 Uitvoering doelstelling 8: bijplaatsen lichtmasten in oudere wijken 
In de afgelopen jaren zijn bij herinrichtingsprojecten slechts enkele lichtmasten bijgeplaatst. 
Bijvoorbeeld in de Raiffeisenstraat en in de Koningin Wilhelminalaan te Nieuwleusen.  
Aan de Vossersteeg in Ankum zijn extra masten geplaatst omdat het bebouwde kom bord is 
verplaatst. 
 
 
3.1.9 Uitvoering doelstelling 9: vervangen 700 inefficiënte armaturen 
Vanaf de vaststelling van het beleidsplan in 2004 zijn inmiddels 810 armaturen vervangen. Bij deze 
vervangingen is gekozen om zogenoemd wit licht toe te passen. Dit wit licht wordt gemaakt door PLL 
lampen. Toepassing van wit licht is nodig vanwege sociale veiligheid.  
 
 
3.1.10 Uitvoering doelstelling 10: geleidelijk uitbreiden verlichting in het buitengebied 
In het beleidsplan 2004 – 2009 staat geschreven dat er zeer terughoudend wordt omgegaan met het 
plaatsen van extra openbare verlichting in het buitengebied alsmede de extra kosten i.v.m. 
natuurwaarden. Bestaande verlichting wordt in stand gehouden en vanuit het oogpunt van 
verkeersveiligheid worden in principe alleen de potentiële conflictsituaties zoals kruispunten, rotondes, 
snelheidsremmende obstakels en eventuele bochten buiten de bebouwde kom verlicht. Verder is 
uitgangspunt dat in het kader van sociale veiligheid alleen ter plaatse van woningclusters aanleg van 
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nieuwe verlichting wordt overwogen. Op basis van deze uitgangspunten zijn de afgelopen jaren 
slechts enkele lichtmasten bijgeplaatst in het buitengebied. 
 
 
3.1.11 Uitvoering doelstelling 11: uitvoeren correctief onderhoud 
Onderhoud aan de openbare verlichtingsinstallatie van gemeente Dalfsen werd grotendeels in eigen 
beheer uitgevoerd. Praktisch waren deze werkzaamheden ondergebracht bij medewerkers Nico Kroes 
en HarmJan Boerman van het wijkteam buitengebied.  
Nico Kroes deed en doet het “papierwerk”, HarmJan Boerman deed het praktische “veldwerk” aan de 
masten en armaturen.  
Vanwege het overlijden eind december 2008 van onze zeer gewaardeerde medewerker Harm Jan 
Boerman is de organisatie betreffende het “veldwerk” aan de masten en armaturen gewijzigd. Deze 
werkzaamheden worden nu uitbesteed aan derden. De derden zijn onder andere de firma’s: Imtech te 
Zwolle, Limitec te Hardenberg en IP Lighting te Hoogeveen. 
 
 
3.1.12 Uitvoering doelstelling 12: effectief uitvoeren schadegevallen 
De afhandeling van schadegevallen is ingaande 2007 uitbesteed aan het bedrijf Essent Lighting. In 
het jaar 2007 en 2008 zijn volgens een overzicht van Essent Lighting 48 schadegevallen afgehandeld 
met een totaal schadebedrag van € 52.000. Hiervan is bijna de helft verhaald op daders of op het 
Waarborgfonds. 
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4  WET- EN REGELGEVING 
 
 

4.1 Burgerlijk wetboek 
Volgens het Burgerlijk Wetboek is de wegbeheerder aansprakelijk voor optredende schade aan 
personen of zaken. Dit geldt echter alleen, wanneer de weg, inclusief de openbare verlichting, niet 
voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. Wettelijk is niet 
vastgelegd aan welke kwaliteit de openbare verlichting moet voldoen. Wanneer echter de weg 
overdag geen gevaar oplevert, maar ‘s nachts wel door ondeugdelijke verlichting, kan de gemeente 
aansprakelijk gesteld worden. 
Wanneer eenmaal is vastgesteld dat de schade het gevolg is van een gebrek aan de weg of de 
weguitrusting, loopt de wegbeheerder een hoog risico. Gesteld mag worden, dat wanneer de 
wegbeheerder kan aantonen dat de weg in goede staat van onderhoud verkeert, het risico om 
aansprakelijk gesteld te worden minimaal is en de weg veilig gebruikt kan worden.  
 
 

4.2 Flora- en Faunawet 
Sinds 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Deze wet voorziet in de bescherming van 
planten en diersoorten en heeft daarmee uiteenlopende gevolgen voor de gemeente. Het 
uitgangspunt van de wet is dat er geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren en 
planten tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Deze toestemming wordt door het ministerie van LNV 
gegeven middels een ontheffing of vrijstelling. Indien de gemeente handelt volgens een door het 
ministerie goedgekeurde gedragscode is een ontheffing en/of vrijstelling niet langer nodig. In deze 
gedragscode wordt omschreven hoe de gemeente omgaat met Ruimtelijke Ontwikkeling, bestendig 
beheer en onderhoud en bestendig gebruik. De gemeente is bezig met het opstellen van een 
gedragscode, de verwachting is dat deze in het voorjaar van 2010 wordt vastgesteld door het 
ministerie. 
Voor verlichting geldt dat vervanging van verlichting geen negatief effect mag hebben op beschermde 
flora en fauna, waaronder vleermuizen. Zolang de gedragscode niet is vastgesteld zal bij de 
vervanging van verlichting gekeken moeten worden of er een ontheffing of vrijstelling nodig is van het 
ministerie. In deze gedragscode zal een zin worden opgenomen met de volgende strekking: "Bij de 
vervanging van lichtmasten mag de intensiteit van de verlichting buiten de weg en bijbehorende 
bermzone niet toenemen. Deze bermzone wordt benoemd in de NPR-13201-2. " 
 
 

4.3 Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten 
Bedrijven die graafwerkzaamheden verrichten moeten voortaan informatie over de ligging van kabels 
en leidingen opvragen en zorgvuldig werken bij het graven. Dit houdt verband met de Wet Informatie-
uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), kortweg de Grondroerdersregeling. Het wetsvoorstel 
hiertoe is in februari 2008 aangenomen door de Eerste Kamer. Doel van de nieuwe wet is vooral om 
graafincidenten te voorkomen. Dit stelt ook eisen aan de wijze waarop informatie over kabels en 
leidingen, in dit geval kabels voor de openbare verlichting, door de gemeente wordt bijgehouden. Alle 
graafwerkzaamheden lopen, vanaf het moment dat de wet van kracht wordt, via het Kadaster. In de 
overgangsperiode moet de gemeente zelf de gegevens over de ligging van kabels en leidingen aan de 
uitvoerende partij leveren. Na de overgangsperiode moet de beheerder deze ligginggegevens digitaal 
bijhouden en geautomatiseerd aanleveren aan het Kadaster.  
Zolang de gemeente geen eigen ov-netten heeft berust deze verantwoordelijkheid bij de 
netbeheerder, in ons geval: Enexis. Daar waar geen sprake is van voeding door het Enexis netwerk is 
er sprake van een gemeentelijk net. De gemeente is dan ook aansprakelijk voor de data en de 
uitlevering aan het kadaster. 
Voor de lichtmasten geldt de Europese norm NEN-EN 40 waarin ondermeer afspraken voor de 
maststerkte per gebied staan. De lichtmast moet wel voldoen aan deze veiligheidseisen. 
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5  KLIMAAT EN DUURZAAMHEID 
 
 

5.1 Meerjarenprogramma 
In de raadsvergadering van 15 december 2008 heeft de gemeenteraad het “Meerjarenprogramma 
Klimaat en duurzaamheid 2009 – 2012 / Op weg naar een duurzaam en CO2 neutraal Dalfsen” 
vastgesteld. De visie die in dit programma wordt nagestreefd is: 
 
Streven naar een Duurzaam Dalfsen, met balans tussen ‘People, Planet en Profit’: menselijk 
welzijn, natuur & milieu en economie. Niet als aparte items naast elkaar of tegenover elkaar, maar 
integraal als bewuste keuze naar de toekomst. 
 
Als algemeen doel heeft de gemeente hieruit afgeleid: 
 
Doel van het klimaat- en duurzaamheidbeleid van de gemeente Dalfsen is het realiseren van een 
CO2-neutraal Dalfsen. 
 
Concrete kaders daarbij zijn: 
 
_ 2010: een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie 
_ 2015: CO2-neutraliteit met de omvang van het energieverbruik van alle huishoudens 
_ 2020: CO2-neutraliteit met de omvang van de volledige gebouwde omgeving 
_ 2025: een volledig CO2-neutraal Dalfsen. 

 
In het kader van een praktische aanpak van de energie- en klimaatdoelstellingen zullen daarbij in 
Dalfsen de drie stappen van de ‘Trias Energetica’ continue als leidraad dienen te weten: 
 
1. Energieverbruik beperken (=energie besparen); 
2. Zoveel mogelijk duurzame energie inzetten voor de resterende energiebehoefte; 
3. Vervolgens zuinig en efficiënt gebruik maken van fossiele bronnen, als duurzame energie niet 

volstaat om in de resterende energiebehoefte te voorzien. 
 
In het rapport staat aangegeven om voor de openbare verlichting in de periode 2008 – 2012 te streven 
naar 1½ % energiebesparing per jaar en de benodigde energie duurzaam op te wekken. 
 
 
 

5.2 Energiebesparing 
Het energieverbruik van de openbare verlichtingsinstallaties in de gemeente bedroeg in de afgelopen 
jaren rond de 1.130.000 kWh per jaar. Dat is circa 46 % van de totale elektrische energiebehoefte van 
de gehele gemeentelijke organisatie. De gemeentelijke organisatie neemt naast elektrische energie 
voor openbare verlichting ook elektrische energie af voor onder andere: rioolpompinstallaties, 
gebouwen, marktkasten en beeldende kunstwerken. 

Gebouwen

Openbare Verlichting

Rioolpompinstallaties

Marktkasten

Beeldende Kunstwerken

 



 
K:\Afdeling\R en S\O en B\Producten\210 wegen straten en pleinen\4210060 openbare verlichting\beleidsplan 2010-2013\beleidsplan 2010.doc 

  Pagina 11 van 22 

 
De openbare verlichtingsinstallatie bestaat uit 5.160 armaturen c.q. aansluitpunten. Per armatuur is 
het gemiddeld verbruik dus circa 220 kWh per jaar. 
 
Bij een besparingspercentage van 1½ % per jaar moet er theoretisch 17.000 kWh per jaar minder 
elektrische energie worden verbruikt voor de openbare verlichting. 
Het energieverbruik van de openbare verlichtingsinstallatie in onze gemeente kunnen we momenteel 
zelf goed vaststellen en berekenen. De afgelopen jaren hebben we, samen met Essent Netwerk, 
tegenwoordig Enexis, de aansluitpunten van de openbare verlichting in kaart gebracht. Uit het 
hierdoor opgebouwde bestand kunnen diverse kengetallen worden gedistilleerd. 
 
Het openbare verlichtingsnet is een ondergronds netwerk van kabels en leidingen. De lichtmasten 
worden gevoed vanuit dit ondergrondse netwerk. Dit ondergrondse netwerk is eigendom van en wordt 
onderhouden door netwerkbedrijf Enexis. Over dit ondergrondse netwerk wordt elektrische energie 
verstuurd naar de lichtmasten.  
 
Het overgrote deel (5.000 stuks) o.v. aansluitpunten in onze gemeente worden gevoed vanuit 
traforuimtes van Enexis. In deze trafo’s hangt een meetinrichting waarop het verbruik van de 
openbare verlichting kan worden afgelezen. Gemeentebreed zijn er 166 voedingspunten met 166 
meetinrichtingen. Een kleiner aantal o.v. aansluitpunten (50 stuks) zijn aangesloten op het netwerk 
van Enexis zonder meetinrichting. Dit zijn masten in het buitengebied op kruisingen en/of bij 
onoverzichtelijke punten. 
 
Het grootste gedeelte (ca. 75 %) hiervan wordt afgenomen in het nachttarief. In het dagtarief wordt 
circa 25 % afgenomen. Verder zijn er nog enkele aansluitingen in het buitengebied met een enkeltarief 
meting. 
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Figuur 1: overzicht energieverbruik o.v. 

 
 
 
 
 
Van het totaalverbruik wordt 85 % afgenomen in de vijf kernen van de gemeente en 15 % in het 
buitengebied. Het verbruik per kern en buitengebied is als volgt. 
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Figuur 2: verbruik kWh per kern 
 

 
Het in het verleden gehanteerde uitgangspunt van de voormalige gemeente Dalfsen, om zeer 
terughoudend om te gaan met het plaatsen van openbare verlichting in het buitengebied, blijkt ook uit 
bovenstaand overzicht. 
 
Dat het buitengebied in Dalfsen slechts matig verlicht is ten opzichte van andere dorpen blijkt ook uit 
een recente studie inzake lichtonderzoek van de provincie Overijssel. 
 

5.3 Duurzaam inkopen 
Gemeente Dalfsen werkt in DOSZ-verband (Dalfsen, Ommen, Staphorst en Zwartewaterland) samen 
op het gebied van inkoop. Op 25 mei 2009 is het Inkoop en Aanbestedingsbeleid van de gemeente 
Dalfsen in de raad vastgesteld.  
  
Gemeente Dalfsen heeft hoge ambities op het gebied van duurzaam inkopen en hecht, bij het inkopen 
van goederen en diensten, waarde aan een goed milieubeheer, eerlijke handel en goede 
arbeidsomstandigheden. Om een duurzame inkoop te garanderen is een paragraaf ‘duurzaam 
inkopen’ toegevoegd aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 
  
We hebben onszelf als doel gesteld om in 2010 voor 75% duurzaam in te kopen en in 2015 100% 
duurzaam in te kopen. Om deze doeleinden kracht bij te zetten is in september 2008 het Convenant 
Duurzaam Inkopen van SenterNovem ondertekend.  
  
SenterNovem heeft voor 80 productgroepen selectie- en gunningscriteria op het gebied van 
duurzaamheid omschreven, welke gebruikt kunnen worden in aankoop- of aanbestedingstrajecten.  
Voor het product Openbare Verlichting zijn deze duurzaamheidscriteria op 14 april 2009 vastgesteld.  
 
De elektrische energie wordt per 1 januari 2008 geleverd door Electrabel te Zwolle. Wij zijn bij deze 
leverancier terecht gekomen door middel van aansluiting bij een inkoopcombinatie van de gemeenten 
Zwolle, Kampen, Ommen en Raalte.  
Electrabel levert groene energie (waterkracht) en het leveringscontract is in september 2008 nog eens 
met een jaar verlengd tot en met 31 december 2010. 
Voor de inkoop van energie vanaf 1 januari 2011 is inmiddels opnieuw aansluiting gezocht bij deze 
combinatie van gemeenten. Gemeente Zwolle is hierbij de kartrekker en ook in dit inkoopproces wordt 
duurzaam opgewekte energie een eis. 
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6  TECHNISCHE STAAT HUIDIGE INSTALLATIE 
 
De openbare verlichtingsinstallatie bestaat uit een ondergronds deel en een bovengronds deel. Het 
ondergrondse deel wordt beheerd en onderhouden door netwerkbedrijf Enexis.  
 
Het bovengrondse gedeelte van de o.v. installatie bestaat uit de masten, de armaturen en de lampen. 
In totaal zijn er 5.050 stuks masten met 5.160 stuks armaturen geïnstalleerd.  
Op dit moment is er een goed en actueel bestand waarin alle masten, armaturen en lampen zijn 
opgenomen. Er is wel inzicht in de noodzakelijke vervangingen maar er is nog geen volledig concreet 
vervangingsplan van de gehele openbare verlichtingsinstallatie.  
 
Een openbaar verlichtingspunt bestaat uit een mast en een armatuur. Als theoretische levensduur van 
een mast wordt volgens de richtlijnen gemiddeld 40 jaar aangehouden en van een armatuur 20 jaar. 
Het vervangen van een mast kost afgerond € 700,= een het vervangen van een armatuur kost 
afgerond € 300,=. Op basis van deze getallen is de totale vervangingswaarde van het openbare 
verlichtingsareaal: € 5.083.000,=. 
� 5.050 masten x € 700,= is € 3.535.000,=  
� 5.160 armaturen x € 300,= is € 1.548.000,= 
 
Op basis van de theoretische levensduur van de masten en van de armaturen zou per jaar dus een 
bedrag van € 166.000,= nodig zijn voor reguliere vervanging. 
� 5.050 masten / vervangen eens per 40 jaar / 126 masten per jaar / 126 x € 700,= is € 88.000,= 
� 5.160 armaturen / vervangen om de 20 jaar / 260 armaturen per jaar / 260 x € 300,= is € 78.000,= 
 
In de periode voor 2004 zijn geen reguliere investeringen, met uitzondering van bepaalde 
renovatieprojecten, beschikbaar gesteld voor vervanging van masten en armaturen. 
In de periode 2004 –2008 is voor de eerste keer een programma opgesteld voor de vervanging van 
verouderde armaturen en masten. Hiervoor is 4 x € 60.000,= is € 240.000,= beschikbaar gesteld. 
 
Adviesbureau Spectrum uit Ede heeft in 2008 een rapport gemaakt betreffende de huidige technische 
stand van zaken van de masten en de armaturen. In dit rapport is geconstateerd dat er, ondanks de 
vervangingen in de afgelopen jaren nog steeds sprake is van verouderde verlichtingstechniek bij 2300 
stuks armaturen. Deze constatering betekent dat er komende jaren nogal wat moet gebeuren om de 
openbare verlichtingsinstallatie “bij de tijd” te hebben. Inzet is om via de geleidelijke weg deze 
armaturen te vervangen door energie zuinige armaturen en lampen. 
 
Door een goede combinatie te maken tussen technische verbeteringen van de huidige installatie en 
gebruik van nieuwe energiezuinige en duurzame materialen wordt optimaal gebruik gemaakt van de 
beschikbare financiële middelen. Door het opstellen van een goed beheerplan en vervangingsplan 
inclusief een kostenplan wordt het inzicht van de kwaliteit van de openbare verlichting vergroot. 
Gezien de belangrijkheid zal in 2011 dit plan opgesteld worden. 
 
Tevens hebben, volgens het rapport van Spectrum, circa 1.500 stuks masten de komende vijf jaar de 
vervangingsleeftijd van 40 jaar bereikt. De verwachting is dat de komende jaren slechts een klein 
gedeelte aan masten ook daadwerkelijk moet worden vervangen. 
Voor de komende 3 jaar wordt op 30 stuks gerekend. Hiermee is ongeveer € 20.000,= mee gemoeid.  
 
Het verlengen van de levensduur is financieel erg aantrekkelijk. Er bestaat een methode om de 
bestaande masten die nog eens 20 jaar mee zouden moeten te testen. Bij deze test worden de 
mechanische eigenschappen van de mast gecontroleerd. Op basis van deze stabilisatietest kan de 
keuze worden gemaakt om een mast te laten staan en het armatuur te gaan vervangen.  
Voorgesteld wordt om ongeveer 400 masten te gaan testen. Een stabilisatietest kost circa € 50,= per 
mast.  
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7  UITWERKING ENERGIE BESPARINGSOPTIES 
De centrale vraag is nu hoe de energiebesparing van ongeveer 17.000 kWh per jaar moet worden 
bewerkstelligd en welke kosten hiervoor nodig zijn. 
 
Besparing op energie voor openbare verlichting is thans ontzettend in ontwikkeling. Vanuit diverse 
overheden, instanties, groeperingen en fabrikanten worden ontwikkelingen geïnitieerd en ontwikkeld 
op dit gebied. Led verlichting is volop in opmars maar is nog steeds duur in aanschaf. Led verlichting 
is wel erg duurzaam door de lange levensduur maar geeft nog niet direct veel 
besparingsmogelijkheden in energieverbruik en draagt slechts matig bij in de concrete besparingen. 
 
Daarbij komt dat in 2010 de landelijke NPR richtlijn volledig op de schop gaat. Er zijn in toenemende 
mate kritische kanttekeningen gemaakt bij de huidige richtlijnen. Dit heeft geresulteerd in een besluit  
van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde om de NPR richtlijnen te gaan herzien. Een 
brede groep verlichtingsdeskundigen van o.a. Rijkswaterstaat, gemeenten, energiebedrijven en 
leveranciers zijn hier thans mee bezig. 
 
De verwachting is dat er een compleet nieuw fundament onder de openbare verlichting komt te liggen. 
In het verleden waren punten als dimmen openbare verlichting en matigen van verlichtingsniveaus 
voor sommige instanties onbespreekbaar. Daar komt waarschijnlijk verandering in. 
 
Met het oog hierop is het niet verstandig om in dit stadium al heel fors in te zetten op alle mogelijke 
bezuinigingen. 
 
In het beleidsplan 2004-2009 zijn op basis van de NPR 13201 de verlichtingsniveaus per gebied 
vastgesteld. Deze verlichtingsniveaus zijn nog steeds actueel.  
Voorgesteld wordt om de in dat plan vastgestelde verlichtingsniveaus te handhaven gedurende de 
looptijd van dit nieuwe beleidsplan 2010 – 2012. 
 
In dit hoofdstuk worden wel mogelijke opties en de mogelijke toepassing van varianten aangegeven. 
Dit is gedaan op basis van de zogenaamde pluk en play list volgens de Taskforce Verlichting van het 
Ministerie van VROM. 
 
 

7.1 Reflecterende alternatieven voor openbare verlichting in het buitengebied 
Er zijn stromingen die voorstander zijn om alle openbare verlichting in het buitengebied weg te halen 
en hiervoor in de plaats reflecterende verlichting aan te brengen. In het buitengebied van onze 
gemeente staan circa 865 openbare verlichtingsmasten. Al deze masten zijn er neergezet om de 
verkeersveiligheid te verhogen. Vermeld is al dat het buitengebied in Dalfsen in het algemeen maar 
matig verlicht is. Enigste uitzondering is te noemen het directe buitengebied rondom Nieuwleusen. 
Ongetwijfeld zullen er ook in Dalfsen wel plaatsen in aanmerking komen waar verlichting kan worden 
weggehaald. 
Vooralsnog wordt hier niet toe overgegaan.  
 
Wel worden de ontwikkelingen op dit gebied 
nauwlettend gevolgd.  
Zo zijn er in de afgelopen jaren zogenoemde 
“kattenogen” aangebracht op enkele buitenwegen, 
zoals de Rechterensedijk en Dalmsholterweg.  
Daarnaast is led “volg”verlichting aangebracht op de 
rotondes in de Rondweg te Dalfsen.  
Hiermee was Dalfsen een voorloper in Nederland. 
 
 
Deze aangebrachte voorzieningen zijn echter niet in de plaats gekomen van bestaande openbare 
verlichting.  
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7.1 Minimaliseren reclamelicht en aanstralen gebouwen 
Gemeente Dalfsen heeft geen verlichte reclameborden in eigendom of beheer. Aanstraling van 
gebouwen vindt in beperkte mate plaats. De blauwe bogen op de brug te Dalfsen zijn uitgevoerd met 
neonverlichting. Deze buizen en bogen kunnen intussen worden aangemerkt als beeldmerk van 
Dalfsen. Het blauwe licht van deze buizen veroorzaken voor zover bekend geen lichtvervuiling. 
Weghalen of doven van deze verlichting is daarom niet voor de hand liggend. 
 
Verder worden twee monumenten in het dorp Dalfsen aangestraald: de Grote Kerk met 
gemeentetoren en de Westermolen. Beide gebouwen worden met flinke schijnwerpers met SON 
lampen van 250 Watt (9 stuks bij de Grote Kerk, 2 stuks bij de Westermolen) aangelicht. Totaal 2.750 
Watt x 4.200 branduren is 11.550 kWh per jaar. 
Hier zijn besparingen mogelijk door het toepassen van een andere verlichtingstechnieken. Er zijn 
voorbeelden van een andere wijze van verlichten van monumentale gebouwen in Kampen en 
Deventer. Het huidige verbruik zou dan wellicht met de helft kunnen worden teruggebracht.  
 
Verder zijn in het centrum van Dalfsen 14 grondspots met elk een lamp van 100 Watt aangebracht. 
Deze grondspots zorgen voor een bepaalde sfeer. Het energieverbruik van deze spots is: 14 spots x 
100 Watt x 4.200 branduren is: 5.880 kWh per jaar. Het dimmen of geheel uitschakelen van de spots 
buiten de winkeluren of ’s nachts zal geen grote besparing in absolute cijfers opleveren.  
 
Gezien het geringe aantal objecten zal incidenteel ingespeeld worden op besparingsmogelijkheden in 
het kader van bijvoorbeeld een renovatieproject.   
 
 

7.2 Vervangen hoge druk kwiklampen 
De hoge druk kwiklamp is bekend als de HPL lamp en is vanaf 1948 veel toegepast in de openbare 
verlichting. In afgelopen jaren zijn deze lampen veelvuldig vervangen. 
Er staan nu nog bijna 160 masten met 240 lampen te weten: 
 
Historische verlichtingsmasten in het centrum van Dalfsen. In totaal staan hier 142 masten met 221   
armaturen en lampen à 50 Watt. Totaal 11.050 Watt x 4.200 branduren is 46.410 kWh per jaar. Als de 
huidige HPLN armaturen kunnen worden omgebouwd naar PL armaturen wordt het nieuwe vermogen 
7.956 Watt. Het energieverbruik wordt dan: 7.956 Watt x 4.200 branduren is 33.410 kWh per jaar. Een 
vermindering van 13.000 kWh ten opzichte van het huidige verbruik.  
 
Masten op de parkeerplaats van het sportpark te Nieuwleusen. Daar staan vier masten met elk twee 
armaturen met een HPL lamp van 400 Watt. Totaal 3.200 Watt x 4.200 branduren is 13.440 kWh per 
jaar. Als deze vervangen kunnen worden door 20 kleinere masten met een lamp van 36 Watt dan is 
het nieuwe vermogen 720 Watt. Het verbruik wordt dan: 720 Watt x 4.200 branduren is 3.024 kWh. 
Een vermindering van 10.000 kWh ten opzichte van het huidige verbruik. 
 
Diverse masten langs straten in Lemelerveld en Nieuwleusen. In totaal staan er zes masten met elk 
een lamp van 125 Watt en vijf masten met elk een lamp van 80 Watt. Totaal 1.150 Watt x 4.200 
branduren is 4.830 kWh per jaar. Om aan de eisen uit de NPR te voldoen zullen, als deze armaturen 
worden weggehaald, nieuwe armaturen met lampen van hetzelfde wattage moeten worden 
teruggeplaatst. Besparingen op het verbruik kunnen alleen worden gerealiseerd door de armaturen te 
dimmen. Stel besparing door dimmen is 20 % dan is de besparing 960 kWh per jaar. 
 
Voorgesteld wordt om vervanging van deze armaturen op te nemen in een incidenteel renovatieplan. 
 
Als in 2011 de parkeerplaats van het sportpark Nieuwleusen wordt gerenoveerd zal ook de openbare 
verlichting hier in mee worden genomen. Voorgesteld wordt om hier Led verlichting toe te passen. 
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7.3 Vervangen armaturen met TL lampen. 
TL lampen zijn lage druk kwiklampen. Armaturen met TL lampen zijn in gemeente Dalfsen nog in 
beperkte mate aanwezig te weten: 
 
Ronde TLEM lampen zijn aanwezig op 49 masten in het dorp Nieuwleusen. Deze armaturen zijn met 
name uit technische overwegingen in de overige dorpen binnen gemeente Dalfsen reeds vervangen 
door armaturen met PL lampen van 36 watt.  
In Nieuwleusen staan nog 49 masten met 49 lampen van 40 Watt. Totaal 1.960 Watt x 4.200 
branduren is 8.232 kWh per jaar. Besparingen op dit verbruik zijn slechts gering. Om aan de eisen uit 
de NPR te voldoen zullen, als deze oude armaturen worden weggehaald. Er worden nieuwe 
armaturen met lampen van 36 Watt inclusief dimmers voor teruggeplaatst. De kosten voor het 
vervangen van de 49 armaturen bedragen € 15.000,=. Stel besparing door dimmen is 20 % dan is de 
besparing slechts 1.800 kWh per jaar. 
 
Voorgesteld wordt om de nog aanwezige TLEM armaturen de komende 3 jaar te gaan vervangen 
 
TL buislampen in diverse ANWB verwijsborden en infoborden met dorpsplattegronden. Het betreft hier 
54 lampen van gemiddeld 36 Watt. Totaal 1.940 Watt x 4.200 branduren is 8.140 kWh per jaar. 
Dimmen van de lampen in deze toepassing is niet aan te bevelen. Besparingen zijn dan alleen 
mogelijk door lampen met een lager vermogen toe te passen. Ervan uitgaande dat lampen met een 
vermogen van 24 Watt kunnen worden toegepast dan wordt er 2.700 kWh minder energie verbruikt 
per jaar. Bijkomend aspect is nog dat verlichte ANWB verwijsborden via geleidelijke weg worden 
vervangen door hoog reflecterende borden.  
Voorgesteld wordt hier komende jaren geen actie in te ondernemen. 
 

7.4 Bestaande armaturen met PL lampen voorzien van dimbare apparatuur. 
Openbare verlichting uitgevoerd met PL lampen wordt gezien als een energiearme en goede wijze 
van het verlichten van de openbare ruimte. PL lampen zijn lage druk kwik gasontladings lampen. Deze 
lampen van meestal 36 Watt geven zogenoemd “wit” licht en voldoen aan de eisen op het gebied van 
het Politie Keurmerk Veilig Wonen. In gemeente Dalfsen zijn op dit moment ongeveer 60 % van de 
armaturen met PL-L of PL-T lampen uitgevoerd. 
Dimbare apparatuur moet bestaan uit een elektronisch voorschakel apparaat (EVSA) en een dimunit.  
Het dimmen van openbare verlichting in de nachtelijke uren heeft onder impuls van de 
energiebesparing en beperking van de CO2 uitstoot de laatste jaren een enorme opmars gemaakt. 
Veel gemeenten gaan hier toe over.     
 
Geen van de huidige toegepaste verlichtingsarmaturen in onze gemeente is al uitgerust met een 
dimunit. Wel zijn er 1870 armaturen voorzien van een zogenaamde E-VSA. De vanaf het jaar 2000 
gemonteerde verlichtingsarmaturen zijn allemaal uitgevoerd met een E-VSA. 
Gemiddeld hebben deze armaturen een lamp met een vermogen van 36 Watt. Totaal 1.870 armaturen 
x 36 Watt is 67,32 kWatt x 4.200 branduren is 282.00 kWh per jaar. 
Stel dat deze armaturen statisch worden gedimd in de nachtelijke uren tussen 24.00 uur en 06.00 uur 
dan levert dit minimaal een besparing van 20 % op het energieverbruik op.  
De besparing is dan: 20 % x 282.000 kWh is 56.400 kWh.  
Uitvoering van deze optie levert dus in kWh een flinke besparing op. 
Gezien de beschikbare financiele middelen is gekozen om alleen de nieuwste armaturen te voorzien 
van een dimunit. 
 
Voorgesteld wordt om 1400 bestaande armaturen met PL lampen en een E-VSA te voorzien van 
dimbare apparatuur. Hierdoor wordt minimaal 42.000 kWh bespaard. De kosten bedragen € 140.000,= 
 
De armaturen met PL lampen voor het jaar 2000 zijn nog voorzien van conventionele 
voorschakelapparaten (VSA). Het gaat hier in totaal om 870 armaturen. Om deze armaturen te 
voorzien van dimapparatuur moet zowel een elektronisch voorschakelapparaat (E-VSA) en een 
dimunit worden gemonteerd. Economisch en praktisch gezien is het aanbrengen van een geheel 
nieuw armatuur in deze gevallen een betere oplossing  
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7.5 Bestaande armaturen met SON en SOX lampen voorzien van dimbare 
apparatuur. 
SON en SOX lampen zijn natrium gevulde gasontladings lampen. SON is de hoge druk uitvoering, 
SOX is de lage druk uitvoering. 
De lage druk natrium lamp is al in 1902 ontwikkeld en is nog steeds de meest efficiënte lamp die er is. 
De lamp is dan ook heel veel toegepast.  De lamp heeft een lichtstroom van bijna 200 lumen per Watt. 
Dat komt omdat het opgewekte licht slechts één golflengte is (555 nm). Het nadeel hiervan is dat 
kleurherkenning niet mogelijk is bij deze lamp (RA = 0). Deze lamp wordt daarom tegenwoordig 
minder geschikt geacht in verblijfsgebieden oftewel in de woonwijken.  
Bij de hoge druk natrium lamp is de burner van de lamp gevuld met een hoge druk natrium mengsel. 
Deze lamp is bekend onder de benaming SON. De SON lamp produceert licht in twee kleurweergaves 
(RA 25 of RA 65). Hierdoor is veel meer kleurherkenning mogelijk dan bij de SOX lamp. SON lampen 
worden tegenwoordig veel toegepast langs verkeerswegen of bij een gecombineerde verkeers- en 
verblijfsfunctie. Voordeel van de SON lamp is dat deze wel dimbaar is. Ondanks het nadeel van de 
lichtkleur heeft de SON en SOX lamp wel als voordeel een gering energieverbruik t.o.v. de 
lichtopbrengst. 
De productie en ontwikkeling van SOX lampen is stil gezet. Producenten en leveranciers zetten nu in 
op de ontwikkeling van Led verlichting. Hierdoor wordt de bedrijfszekerheid van SOX verlichting 
minder. Dit in combinatie met het aspect sociale veiligheid is een reden om de armaturen met deze 
lampen te gaan vervangen. 
 
Op basis van het beleidsplan 2004 is begonnen om op grote schaal de SOX lampen vervangen door 
PLL lampen. Inmiddels zijn de dorpen Dalfsen en Lemelerveld voorzien van deze lampen. 
 
Er staan nu nog ongeveer 1000 SOX en SON lampen in onze gemeente, waarvan een groot gedeelte 
in het dorp Nieuwleusen. Het gaat hier in totaal om circa 700 armaturen. Een flink deel (220 stuks) van 
deze armaturen zijn aangebracht langs de doorgaande wegen Den Hulst, Oosteinde en Westeinde.  
 
Het toepassen van “wit” licht in woonwijken heeft een hoge prioriteit gekregen in het kader van de 
sociale veiligheid. Door de armaturen met SOX en SON te vervangen door dimbare armaturen met PL 
lampen wordt voldaan aan de criteria van sociale veiligheid. Helaas zal deze vervanging naar 
verwachting geen energiebesparing gaan opleveren. SOX en SON lampen hebben een efficiënte 
lichtopbrengst. Om met PL lampen dezelfde lichtopbrengst te krijgen is het soms zelfs nodig om 
lampen met grotere vermogens toe te passen. Er is dan nog meer energie nodig dan in de oude 
situatie met SOX en SON lampen. Dit extra energieverbruik is alleen te voorkomen door te gaan 
dimmen. Bij toepassing van dimbare apparatuur ligt het energieverbruik ongeveer op gelijke hoogte. 
 
Ondanks de geringe bijdrage aan het verlagen van het energieverbruik wordt toch voorgesteld om in 
de komende planperiode 480 verouderde armaturen in de woonwijken van Nieuwleusen te vervangen 
door PLL verlichting welke is voorzien van dimbare apparatuur. De kosten hiervan bedragen afgerond 
ongeveer € 145.000,=. De besparing aan energie is nihil. 
 
De overige 300 SOX lampen zijn aanwezig langs de wegen buiten de bebouwde kom en op de 
industrieterreinen in de diverse dorpen. De lampen hebben hier een duidelijke functie op 
verkeersgebied en hebben geen functie op het gebied van sociale veiligheid. Nadeel van de lampen is 
dat ze niet gedimd kunnen worden. 
 
Vanaf 2004 zijn circa 130 armaturen met SON lampen geplaatst in de nieuwe woonwijken: De Gerner 
Marke te Dalfsen, Westerbouwlanden te Nieuwleusen en De Nieuwe Landen te Lemelerveld. Deze 
armaturen hebben wel een E-VSA maar geen dimapparatuur. De masten met deze armaturen staan 
aan de wijkontsluitingswegen zoals Kampmansweg, Bosmansweg en Vilsterse Dijk. 
In het kader van de doelstellingen van dit beleidsplan zullen deze wegen alsnog worden uitgerust met 
dimbare apparatuur.  De kosten, begroot op totaal € 13.000,= kunnen nog op de grondexploitatie van 
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het betreffende bestemmingsplan worden geboekt. De te bereiken energiebesparing bedraagt circa 
11.000 kWh per jaar. 
 
Voorgesteld wordt om de woonwijken in Nieuwleusen om te bouwen van “oranje” licht naar “wit” licht 
en de nieuwe armaturen te voorzien van dimbare apparatuur. 
 
 

7.6 Vervangen geel licht (SON) in binnensteden door witlicht (CPO lampen) 
SON lampen zijn hoge druk natrium lampen. De burner van de lamp is gevuld met een hoge druk 
natrium mengsel. De SON lamp produceert licht in twee kleurweergaves (RA 25 of RA 65). Deze 
lampsoort wordt in onze gemeente niet toegepast. De gedachte en daarmee ook het voordeel van 
deze lamp is om beter cameratoezicht te bewerkstelligen in de binnensteden. 
 
De noodzaak van cameratoezicht en de daarbij behorende hoge eisen omtrent kleur en 
gezichtsherkenning is in Dalfsen niet aanwezig.  
 
 

7.7 Starten proefprojecten in woonwijken met toepassing LED verlichting 
LED is de afkorting voor Light Emitting Diode. Aan LED lampen worden grote toekomstmogelijkheden 
toegedacht vanwege de milieuvoordelen. Een Led is een halfgeleider. Als een LED op een elektrische 
stroom wordt aangesloten bewegen elektronen zich door het halfgeleidermateriaal waarbij sommige 
elektronen overgaan in een lagere energiestatus. Bij dit proces wordt de resterende energie 
afgegeven in de vorm van licht. De golflengte en daarmee de kleur van het licht kan op nagenoeg elke 
manier worden ingesteld. 
 
Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raadsvergadering van 4 juni 2007 is toegezegd dat 
onderzoek naar de toepassing van led verlichting wordt opgenomen in dit beleidsplan.  
Toepassing van de led technologie als openbare verlichting kan een grote stap op het gebied van 
duurzaamheid in de Nederlandse samenleving betekenen. Niet alleen vanwege het energiezuinige 
karakter van led verlichting maar met name vanwege de lange verwachte levensduur van de lampen. 
 
Het ministerie van VROM heeft aan SenterNovem opdracht gegeven om samen met de VNG te 
onderzoeken in hoeverre LED verlichting geschikt is om te worden toegepast als openbare verlichting. 
Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd door adviesbureau Arcadis Nederland. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd in 34 pilotprojecten in 25 gemeenten in Nederland. Binnen dit onderzoek wordt de 
nieuwe situatie met LED verlichting op 4 aspecten vergeleken met de oude situatie met SOX of PLL 
verlichting: 

• de beleving van gebruikers � omwonenden en/of verkeersdeelnemers 

• de lichteigenschappen 

• de elektrotechnische en energetische eigenschappen 

• praktische implementatieaspecten en aandachtspunten 
 
In 2009 zijn de eerste belevingsonderzoeken voor de verschillende pilots en de lichttechnische 
metingen uitgevoerd. SenterNovem verwacht in de eerste helft van 2010 de eindresultaten te kunnen 
presenteren.   
 
Hoewel de toepassing van LED technologie in de openbare verlichting de komende 10 jaar 
ongetwijfeld fors zal toenemen is het nu eigenlijk nog te vroeg om hier fors op in te spelen. Zo was 
men een jaar geleden al euforisch over een Led armatuur met een garantielooptijd van 10 jaar. 
Recentelijk zijn LED armaturen op de markt gebracht met een garantielooptijd van 20 jaar (op basis 
van maximaal 100.000 branduren). Een LED armatuur kostte ruim twee jaar geleden nog ruim boven 
de € 400,=, nu is een verbeterde versie al te koop voor rond de € 350,=. Gezien deze ontwikkelingen 
is massale toepassing van Led verlichting in hele woonwijken in onze gemeente daarom nu niet 
verstandig te noemen. 
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De komende drie jaar zal nog moeten worden volstaan met het toepassen van Led verlichting bij een 
aantal nieuwe projecten. 
 
In Dalfsen zijn als proef twee Led armaturen toegepast aan de Heinoseweg. Eén armatuur in de bocht 
ter plaatse van ’t Olde Station en één armatuur ter hoogte van huize Den Berg.  
Op beide locaties waren voorheen armaturen met “oranje” SOX lampen gemonteerd. Deze beide Led 
armaturen worden door ons niet specifiek gevolgd. Wel is een groot verschil met de vorige SOX 
armaturen dat de led armaturen van veraf niet te zien zijn (geen strooilicht). Dit is vanwege 
lichtvervuiling een voordeel maar vanwege verkeersveiligheid een nadeel. 
Enkelvoudig aangebrachte verlichting in het 
buitengebied heeft vooral een signalerende 
functie. Van grotere afstand is de lamp 
zichtbaar waardoor bestuurders van 
voertuigen een waarschuwing interpreteren: 
”ik nader op deze verder niet verlichte weg 
een kruising, bocht of ander gevaarlijk punt”. 
 
Tevens is in de vier rotondes in de 
Rondweg te Dalfsen led loop verlichting 
toegepast. De ervaringen met deze lampen 
zijn positief. Ze dienen echter niet als 
vervanger voor de reguliere openbare 
verlichting. Op en rondom de rotondes zijn 
ook nog masten en verlichtingsarmaturen 
met SON lampen aangebracht. 
 
 
Ook in onze omgeving zijn of worden “proefprojecten” met led verlichting opgestart.  
  
In de omgeving van Olst heeft provincie Overijssel enkele proefinstallaties met led verlichting 
aangebracht. Er is led geleideverlichting in de as van de weg aangebracht, er zijn bermpaaltjes met 
led verlichting geplaatst. Deze proefinstallaties zijn in oktober 2008 in werking gegaan. De provincie 
heeft afgelopen winter deze toegepaste proefinstallaties gevolgd. De ervaringen waren echter nog niet 
beschikbaar. 
 
Gemeente Hellendoorn heeft recent (april 2009) op vier kruispunten in het buitengebied 
verlichtingsarmaturen met groen gekleurde led verlichting aangebracht. De woordvoerder van 
gemeente Hellendoorn had nog geen ervaringsgegevens van de toepassing van deze armaturen. 
 
Gemeente Steenwijk heeft plannen om led verlichting te gaan toepassen in de nieuwe woonwijk 
Kornputkwartier. De ontwikkeling van deze woonwijk ligt echter stil vanwege de economische 
omstandigheden. Hierdoor kunnen ook vanuit deze gemeente geen ervaringen worden gemeld. 
 
In Zwolle is led verlichting aangebracht langs fietspaden bij de Wijthmenerplas en in een gedeelte van 
Stadshagen. Zwolle wil deze proefverlichting tot 2012 gaan volgen voordat tot grootschalige 
toepassing van led verlichting wordt besloten.  
 
In diverse gemeenten wordt dus druk geëxperimenteerd met de toepassing van led verlichting maar er 
zijn nog geen brede ervaringscijfers. Gezien de duurzame eigenschappen die aan Led verlichting 
worden toegeschreven willen wij niet achterblijven met de toepassing van deze nieuwe 
verlichtingstechniek.  
 
Wij hebben gekozen om komende jaren met name bij nieuwe projecten Led verlichting te gaan 
toepassen. Zo is de inrichting rondom het nieuwe gezondheidscentrum te Nieuwleusen uitgevoerd 
met Led verlichtingsarmaturen.  
Op basis van de ervaringen met onze projecten en op basis van de ervaringen van andere gemeenten 
kunnen besluiten worden genomen om op meerdere locaties led verlichting te gaan toepassen. 
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Wij hebben ingezet om met name het project in Zwolle intensief te gaan volgen. De nodige contacten 
hiervoor zijn al gelegd. Op basis van de ervaringen in Zwolle kan bij het volgende beleidsplan 
gekomen worden met concrete voorstellen voor het toepassen van led verlichting in nieuwe 
woonwijken.  
 
Voorgesteld wordt om in de komende 3 jaar een aantal proeven uit te gaan voeren met LED 
verlichting. Verder wordt ontwikkeling zeer nauwlettend gevolgd. 
 
Tevens wordt voorgesteld om in 2011 de stand van zaken van de nieuwe NPR te presenteren en op 
basis hiervan eventueel grootschaliger Led verlichting te gaan toepassen. 
 
 

7.8 Lampen met lange levensduur toepassen 
In de openbare verlichting worden vooral gasontladingslampen toegepast. De (theoretische) 
levensduur van deze soorten lampen is verschillend. Een openbare verlichtingslamp brandt nu 
gemiddeld 4.200 uur per jaar. Bij de oudere type lampen nam de verlichtingssterkte in de loop der tijd 
behoorlijk af. 
Een SOX lamp brandt gemiddeld 12.000 uur en moet dus gemiddeld één keer per drie jaar vervangen 
worden. De SOX lamp wordt niet meer verder ontwikkeld waardoor de levensduur van deze lamp niet 
verder gaat toenemen. 
 
De levensduur van PL en TL lampen is afhankelijk van het feit of het armatuur is uitgevoerd met een 
conventioneel voorschakel apparaat (VSA) of met een elektronisch voorschakel apparaat (E-VSA).   
Een standaard PL lamp heeft een levensduur van 6.500 uur tot 10.000 uur. Deze lamp moet dus 
gemiddeld eens per twee jaar vervangen worden.  
Fabrikanten brengen momenteel PL lampen op de markt met een langere levensduur tot 25.000 
branduren – zogenaamde long life lampen. Gemeente Dalfsen past deze lampen met een langere 
levensduur al zoveel mogelijk toe. Immers hoe langer de levensduur van een lamp is, hoe minder 
vaak de lamp vervangen behoeft te worden.  
 
Toepassing van deze lampen is echter alleen zinvol in armaturen met elektronische voorschakel 
apparaten (E-VSA). Deze lampen moeten eens per vijf à zes jaar vervangen worden. 
 
Een SON lamp tenslotte brandt gemiddeld 16.000 uur en moet dus eens per vier jaar vervangen 
worden. 
 
Genoemd is al dat het grote voordeel van ledverlichting met name komt door de lange levensduur. Zo 
is er al ledverlichting op de markt dat gegarandeerd wordt voor 100.000 branduren. 
 
Uit oogpunt van duurzaamheid wordt gekozen voor lampen met een lange levensduur. 
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8  UITVOERINGSPLAN PERIODE 2010 – 2012 
Op basis van: 
- de voorgestelde doelstellingen en de beleidsuitgangspunten voor de periode 2010 – 2012 
- de technische staat van de huidige installatie 
- de mogelijkheden om energiebesparingen door te voeren  
- de nog lopende proeven van grootschalige toepassing van led technologie 
- de in 2010 verwachte nieuwe landelijke richtlijnen voor de openbare verlichting  
 
wordt het volgende realistische uitvoeringsplan voorgesteld voor de komende 3 jaar: 
 
1. Stabilisatiemetingen 400 oude lichtmasten + noodzakelijke vervangingen 

van 30 lichtmasten        €   40.000,= 
 
2. Vervangen van 49 verouderde armaturen met TLEM lampen inclusief 
 aanbrengen dimtechnologie       €   15.000,= 
 
3. Vervangen van 400 SOX en 80 SON armaturen door nieuwe   

armaturen met PLL lampen en dimtechnologie en aanbrengen van  
dimtechnologie op 130 nieuwe SON armaturen                        € 145.000,= 

 
4. Aanbrengen van dimapparatuur op 1.400 bestaande PLL armaturen 

met elektronische VSA        € 140.000,= 
 
5. Op projectbasis incidenteel toepassen van Led verlichting   €   20.000,= 
           --------------- 
Totaal periode 2010 – 2012:        € 360.000,= 
 
 
De besparing op energie na uitvoering van het uitvoeringsplan is berekend op circa 54.000 kWh 
hetgeen uitkomt op circa 4,8 % van het huidige energieverbruik.  
Hiermee wordt de doelstelling van 1,5 % ruimschoots behaald. 
 
Erkend wordt dat de investeringen fors zijn ten opzichte van de berekende besparingen.  
 
Opgemerkt wordt wel dat zeker een bedrag van ruim € 200.000,= noodzakelijk is voor de reguliere 
vervanging van armaturen en masten. 
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9  FINANCIEN 
In het investeringsplan 2010 -2013 is voor de komende 4 jaar een jaarlijks investeringsbedrag van  
€ 120.000 opgenomen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de voorgaande jaren. Het jaarlijkse 
bedrag komt uit de reserve post volkshuisvesting. 
 

 

 

10  TE VOEREN BELEID 2010 - 2012 
 
Op basis van de voorafgaande hoofdstukken wordt voor de komende jaren onderstaand te voeren 
beleid voorgesteld: 
 
 

1. Daar waar openbare verlichting wordt toegepast deze uit te voeren op basis van de 
NPR 13201-1 

 
2. In 2011 een tussenevaluatie te presenteren van de nieuwe NPR 

 
3. Een bedrag van 3 x € 120.000 in de komende 3 jaar te investeren voor uitvoering van 

het opgestelde actieplan 
 

4. Bij inkoop van openbare verlichtingsproducten de duurzaamheidscriteria van Senter 
Novem als leidraad te hanteren 

 
5. Proeven met toe te passen Led verlichting geleidelijk uit breiden en de ontwikkelingen 

hierin nauwgezet te volgen 
 

6. In 2012 een geactualiseerd beleidsplan op te stellen 
 
 

11  BIJLAGEN  
 
De techniek achter de openbare verlichting is een zeer specialistisch terrein.  
Het beleidplan is daarom in omvang beperkt gehouden en er zijn alleen op hoofdlijnen richtingen 
aangegeven. Als achtergrondinformatie zijn diverse berekeningen en externe rapporten op de afdeling 
Onderhoud en Beheer beschikbaar. 
 

1. Achtergronden verlichtingstechniek 
2. Criteria voor duurzaam inkopen 
3. Beheerplan Spectrum 
4. Geoscan IP Lighting 
5. Lichtonderzoek Overijssel 
6. Gedetailleerde uitwerking besparingsopties 
7. Gespecificeerde toelichting op energierekening 


