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Leeswijzer
Voor u ligt het beleidsplan Openbare verlichting 2017-2021 van de gemeente Edam-Volendam. In dit
plan wordt beschreven hoe de gemeente Edam-Volendam de komende jaren om wil gaan met de
openbare verlichting. Zo wordt in dit plan het huidige beleid en het toekomstige beleid met de
doelstellingen omschreven. Hierbij is o.a. rekening gehouden met het
SER-Energie-akkoord, het Akkoord van Groenlo, de Pluk & Play list van de Taskforce Verlichting en
de Richtlijn Openbare Verlichting 2011 (ROVL2011).
Het beleidsplan begint met een samenvatting. Hierin worden kort de kernpunten van het beleidsplan
besproken. Daarna wordt kort stilgestaan bij het doel van verlichten en wat de algemene
ontwikkelingen zijn in de openbare verlichting. Vervolgens worden de kernpunten van de huidige
situatie samengevat in hoofdstuk 4. Hier wordt uitgelegd wat de huidige doelstellingen zijn, hoe er
wordt omgegaan met beheer en onderhoud en welke financiële middelen er beschikbaar zijn. Ook
wordt er uitgelegd hoe de huidige verlichting is opgebouwd en wat de energie- en onderhoudskosten
zijn van de installatie. In hoofdstuk 5 worden de doelstellingen voor 2017-2021 besproken om
vervolgens in hoofdstuk 6 de concrete uitvoering uit te leggen. Hierin wordt besproken wat de
huidige situatie van de verlichting is, welke acties moeten worden ondernomen en wat de gevolgen
daarvan zijn. Daarna wordt uitgelegd welke financiële consequenties het nieuwe beleidsplan heeft. In
het laatste hoofdstuk wordt de conclusie gegeven.
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Samenvatting
Op dit moment is er geen beleidsplan voor de gemeente Edam-Volendam. Bestaande afspraken en
uitgangspunten zijn altijd aangehouden bij de uitvoering van verlichtingsprojecten. In de afgelopen
jaren is er veel veranderd m.b.t. de openbare verlichting in Nederland, LED-verlichting deed haar
intrede. Mede daarom wil de gemeente Edam-Volendam een beleidsplan opstellen. De gemeente
Edam-Volendam is vanaf 1 januari 2016 samengegaan met de voormalige gemeente Zeevang. In dit
beleidsplan worden de kernen van de voormalige Zeevang dan ook betrokken, dit zijn Beets,
Hobrede, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, Warder en Schardam.
In dit beleidsplan zijn verschillende doelstellingen en ambities beschreven die van toepassing zijn
voor de komende beleidsperiode. Ook is beschreven hoe doelstelling gehaald kunnen worden en
financiële gevolgen ervan. Met dit beleidsplan kan de gemeente gestructureerd te werk gaan bij
onderhoudswerkzaamheden en bij het plaatsen van nieuwe masten. Het nieuwe beleidsplan is
opgesteld voor de periode van 2017 t/m 2021. Tussentijds zal een evaluatie van het beleidsplan
plaats vinden. Met dit beleidsplan heeft de gemeente bepaald wat de koers is die de komende jaren
gevaren zal worden. Daarbij is een aanzet gemaakt richting een plan van aanpak voor vervangingen.
De belangrijkste doelen zijn:
 Verminderen en voorkomen van lichthinder;
 Verkeersveiligheid bevorderen binnen de kom, met name extra aandacht voor de
oversteekplaatsen (zebra’s), winkelcentra en uitgaansgebieden;
 Bevorderen van het gevoel van sociale veiligheid bij bewoners, mede gelet bij de achterpaden;
 Oude masten en armaturen vervangen voor LED;
 Niet PLL lampen versneld vervangen voor LED;
 Terughoudend met plaatsen verlichting in buitengebieden;
 Nieuwe verlichting toepassen o.b.v. de eisen uit de ROVL2011;
 Aanleggen, waar mogelijk, van eigen netten en afkoppelen van lichtmasten van de Liander
combi-kabel;
 SER-energieakkoord: 20% besparing op energie in 2020 t.o.v. 1 januari 2013 (huidig door Liander
geschat verbruik in 2013 was 1.133.516 kWh). 50% energiebesparing in 2030 t.o.v. 2013.
Veel van deze doelstellingen hebben een relatie met elkaar waardoor ze elkaar kunnen versterken.
Eén van de belangrijkste taken voor de komende beleidsperiode is het vervangen van verouderde
lichtmasten en armaturen. De afgelopen jaren is er nauwelijks verlichting vervangen waardoor er nu
veel oude masten en armaturen aanwezig zijn. Op grond van duurzaamheid, onderhoud en kosten is
de keuze gemaakt om LED verlichting toe te passen bij vernieuwen van armaturen. Door deze
grootschalige vervangingen verdwijnen de lampen met een hoog energieverbruik en beperkte
levensduur; daarnaast wordt het huidige intensieve periodieke onderhoud sterk verminderd. Het
“groot” onderhoud vergt een investering van € 6.544.500, bestaand uit uitwisselen van masten en
armaturen, wordt over een periode van 5 jaar uitgevoerd. Ten behoeve van het in de markt zetten
van voornoemde investering en ondersteuning bij de uitwerking van nieuwe plannen is een bedrag
van € 75.000 nodig. Daarnaast is er een bedrag van € 150.000 nodig voor aanleggen en overnemen
van verlichtingskabel netwerken. De investeringen voor de komende 5 jaar komen hierdoor op
gemiddeld € 1.353.900 per jaar. De kosten zijn hoog doordat er de afgelopen jaren nauwelijks oude
masten en armaturen zijn vervangen. Wanneer dit groot onderhoud, na 5 jaar, uitgevoerd is (zoals
benoemd in 6.1), wordt er jaarlijks ca. € 45.000 bespaard op energiekosten en € 38.000 op
onderhoudskosten. Dit betekent een besparing van ca. 40% op de energiekosten en 43% op de
onderhoudskosten.
Tijdens uitvoering van groot onderhoud wordt tegelijkertijd gewerkt aan overige doelstellingen. Zo
kan bijvoorbeeld worden gekeken of het mogelijk is om verkeers- en sociale veiligheid te verbeteren
door masten beter te positioneren of een mast bij te plaatsen.
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Naast de kosten voor het vervangen van masten en/of armaturen (groot onderhoud genoemd) zijn er
ook nog overige kosten die meetellen voor het jaarlijks benodigde reguliere budget openbare
verlichting. Denk hierbij aan energie, onderhoud, kabelstoringen en uitwisselen van schade masten.
In de tabel hiernaast is een overzicht te zien van het totaal
Jaar
Budget
Budget
benodigde jaarbudget voor de komende 5 jaar. Een periode
investering
exploitatie
2017
€ 1.353.900
€ 455.048
van 5 jaar wordt aangehouden omdat het groot onderhoud
2018
€ 1.353.900
€ 537.760
(uitwisseling) verspreid over deze termijn zal plaats gaan
2019
€
1.353.900
€ 614.312
vinden. Het budget kan wisselen per jaar doordat, naar
2020
€ 686.540
€
1.353.900
gelang de vervanging vordert, meer besparing op energie2021
€ 764.100
€ 1.353.900
en onderhoud plaatsvindt. Met het benodigde budget kan
het groot onderhoud uitgevoerd worden en het verlichting areaal verder in stand worden gehouden.
Wanneer het groot onderhoud (vervanging) is uitgevoerd in 2021 zal het jaarlijks benodigde
onderhoud budget niet verder meer zakken, tenzij er nieuwe technische en financiële zijn. In 2021 zal
weer gewerkt gaan worden aan een nieuw beleidsplan verlichting voor de periode daarna.
De financiële gevolgen van dit plan worden verwerkt in de gemeentebegroting, waarin tevens is
opgenomen de wijze waarop omgegaan wordt met de stijging van het exploitatiebudget.
Het is evident dat de gemeenteraad gevraagd wordt om het plan vast te stellen en het benodigde
totaalbedrag van € 6.769.500 beschikbaar te stellen.
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1. Inleiding
De nieuwe gemeente Edam-Volendam bestaat, na de fusie met de voormalige gemeente Zeevang in
januari 2016, uit de kernen Beets, Edam, Hobrede, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, Schardam,
Volendam en Warder.
De gemeente is verantwoordelijk voor een goede leefbare openbare ruimte waarvan de openbare
verlichting een onderdeel is. Naast de landelijke wet- en regelgeving, de veranderingen op de
energiemarkt, de verkeers- en sociale veiligheid, vandalisme en de energie en milieuaspecten heeft
openbare verlichting raakvlakken met verschillende gemeentelijke beleidsvelden. Het is dan ook
noodzakelijk een duidelijke visie voor de openbare verlichting op te stellen.
Momenteel is er geen vastgesteld beleidsplan voor de gemeente Edam-Volendam. Groot onderhoud
vervanging werd doorgaans uitgevoerd door, qua kosten, mee te liften met projecten zoals
wegreconstructies, wijkrenovatie enz. In de afgelopen jaren is er veel veranderd m.b.t. de openbare
verlichting in Nederland. Energiebesparing staat landelijk hoog in het vaandel zo ook bij elke
gemeente en de verdere ontwikkeling van LED verlichting is enorm snel gegaan. Hierdoor is een
beleidsplan essentieel om te zorgen voor een gestructureerde aanpak. Daarnaast is het beleidsplan
een manier om doelstellingen voor de openbare verlichting vast te leggen.
Een aantal algemene zaken en maatregelen m.b.t. openbare verlichting zijn overkoepelend
vastgelegd. Zo is er de landelijke Taskforce Verlichting (opgezet door voormalig minister Cramer) die
als doelstelling heeft om in 2020 30% energie te besparen ten opzichte van de peildatum van 1
januari 2007. Daarnaast heeft de gemeente Edam-Volendam zich aangesloten bij het SERenergieakkoord van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit akkoord gaat uit van 20%
energiebesparing in 2020 t.o.v. peildatum 2013, oplopend tot 50% energiebesparing in 2030. Deze
besparing wordt bekeken over zowel de openbare verlichting als de verkeersregelinstallaties (VRI).
Om deze doelen, voor Edam-Volendam verankerd in een B&W-besluit van 14 oktober 2014, te
bereiken moet een duidelijk beleid worden vastgesteld. Maar ook duurzaam inkopen leidt tot een
verbeterd milieu en daarvoor zijn innovatieve materialen nodig. Al deze zaken leiden uiteindelijk ook
tot een besparing in kosten.
Bij het opstellen en vaststellen van dit beleidsplan zijn verschillende interne actoren betrokken.
Openbare werken
Werken & Projecten
beleid openbare verlichting
Operationele taken & Ondersteuning onderhoud areaal
Ruimtelijke ontwikkeling
Omgevingsbeleid
HIOR
Andere afdelingen hebben ook raakvlakken en zullen worden betrokken worden waar nodig, zoals de
sectie Veiligheid. Het College van B&W en gemeenteraad zijn betrokken via de vaststelling van het
beleidsplan.
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2 Algemeen: Het doel van verlichten
Het doel van openbare verlichting is het verhogen van de persoonlijke- en verkeersveiligheid. Dit is
een historisch doel wat heden ten dage nog steeds geldt. Mensen willen iets kunnen waarnemen als
zij ergens lopen of rijden en daarvoor is, net als in huis of op kantoor, verlichting in de nachtelijke
uren een middel.
Veel gemeenten in Nederland zijn bezig met energiebesparingen. Er wordt daarom steeds vaker
gekeken naar het doel, nut en noodzaak van verlichten. Met name in buitengebieden wordt er steeds
vaker gedacht om verlichting te verminderen of zelfs te verwijderen.

2.1 Functies en eisen openbare verlichting
In de onderstaande afbeelding staat aangegeven wat de diverse functies van de openbare verlichting
zijn. Eigenlijk is dit te vergelijken met een thuissituatie: bij werkzaamheden is meer licht nodig met
een witte kleur, bij ontspanning is het licht vaak gedimd en wordt er een warmere kleur toegepast.
Dit geld ook voor de functies van de openbare verlichting.

2.2 Sociale veiligheid
De sociale veiligheid is het meest van toepassing in verblijfsgebieden (woonwijken, straten en
pleinen). Mensen voelen zich veilig als zij goed waar kunnen nemen wat er gebeurd op straat en de
omgeving. Goede verlichting draagt bij het terugdringen van vandalisme en geweld, met voldoende
verlichting voelt men zich veiliger. Om goed te kunnen waarnemen waar wat gebeurd is hier de
lichtkleur (wit licht) en het verlichtingsniveau van belang. Verlichting in achterpaden is ook een
belangrijk aspect voor de veiligheid, zeker ter voorkoming van overlast van vandalisme, inbraak enz.

2.3 Verkeersveiligheid
Bij verkeersveiligheid wordt de veiligheid op (hoofd)ontsluitingswegen en doorgaande wegen met
een verkeersfunctie bedoeld. Hier bevindt de weggebruiker zich vaak in een motorvoertuig
en is de sociale veiligheid niet het meest belangrijke aspect. Veel belangrijker is echter het veilig
verplaatsen van A naar B. Verlichting wordt dan vaak zodanig geplaatst dat daaraan kan worden
opgemerkt dat er bijvoorbeeld een rotonde of een bocht nadert (discontinuïteit). Goede openbare
verlichting heeft een bewezen gunstige invloed op de verkeersveiligheid. Uit nationaal en
internationaal onderzoek blijkt dat het aantal nachtelijke ongevallen met zo'n 25 tot 35 procent daalt
door het aanbrengen van (goede) openbare verlichting. Lichtmasten kunnen daarentegen ook een
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obstakel zijn waar men juist tegen aan kan rijden en letsel kan veroorzaken. Plaatsbepaling is hierbij
een belangrijk aspect.

2.4 Leefbaarheid
Leefbaarheid kan worden uitgedrukt in sfeer, comfort en veiligheid. Het is een combinatie van
factoren. Vooral in binnensteden zijn deze aspecten van belang. Een lichtmast mag er fraai uitzien
maar moet ook haar functie behouden ten aanzien van veiligheid. Daarom wordt vaak een lichtmast
toegepast die decoratief is (hoge esthetische waarde) met daarbij een goed armatuur en lichtbron
welke zorgen voor de juiste sfeer in combinatie met het juiste veiligheidsgevoel. Ook het aanlichten
van historische panden, bruggen of bijzondere monumenten speelt daarbij een rol. Het bijzondere
karakter van een plek kan geaccentueerd worden en een trekpleister vormen voor bezoekers. Veel
van deze ‘kwaliteit’ aspecten zijn vaak vastgelegd in het beleid van gemeenten (integraal beheer
openbare ruimte, IBOR). Voor de gemeente Edam-Volendam wordt regelgeving mede in het
Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) vastgelegd. Bij uitvoering van projecten zal dit
handboek dan ook zoveel mogelijk aangehouden worden, maar het veiligheid aspect blijft echter
altijd een hogere status hebben.

2.5 Regelgeving verlichting
De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSvV) heeft in 2011 haar aanbevelingen voor de
openbare verlichting opgesteld, de Nederlandse Richtlijn voor Openbare Verlichting (ROVL2011).
Deze ROVL2011 is opgesteld door de NSVV en tot stand gekomen op verzoek van de Taskforce
Verlichting ondersteund door Agentschap NL. Deze richtlijn is bedoeld voor beheerders (eigenaren),
zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en overige beheerders van openbare
terreinen en wegen en personen en organisaties die deze beheerders ondersteunen. Het maken van
een keuze tot verlichten of niet verlichten en te besluiten tot een alternatieve maatregel is een
beleidsafweging. De richtlijn geeft handreikingen voor het maken van een dergelijke beleidskeuze.
Daarnaast adviseert de ROVL2011 welk verlichtingsniveau gehanteerd kan worden. Hierbij wordt aan
de hand van verschillende parameters bepaald van welke weg categorie sprake is en welke
verlichtingsklasse hierbij hoort. Op deze manier worden grote/drukke wegen van een hoger
lichtniveau voorzien dan bijvoorbeeld een woonwijk of parkeerterrein. De ROVL2011 maakt
onderscheidt in drie verschillende verlichtingsklassen:
 P-klassen worden veelal binnen de bebouwde kom toegepast
 M-klassen worden toegepast op ontsluitingswegen/industrieterreinen/snelwegen
 C-klassen zijn gemaakt voor conflictzones als kruisingen, voetgangersoversteekplaatsen e.d. .
Binnen deze klassen wordt onderscheid gemaakt in verschillende verlichtingsniveau’s.
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3 Algemene ontwikkelingen
In dit hoofdstuk worden de technologische innovatieve ontwikkelingen toegelicht. De ontwikkelingen
in de verlichting gaan erg snel en het is daarom goed om hier even bij stil te staan. Onderstaande
paragraven geven een korte weergave van ontwikkelingen en mogelijke opties. Wanneer een
nieuwe ontwikkeling wordt toegepast in de gemeente zal er een verdieping van het onderwerp
plaats moeten vinden. Op deze wijze is van te voren duidelijk wat er gaat gebeuren en hoe dit
vastgelegd moet worden.

3.1 Conventionele verlichting
Een aanzienlijk deel van de openbare verlichting binnen de gemeente is nog conventioneel van aard.
Voor dit deel houdt dit in dat er nog niet gewerkt wordt met nieuwe technologieën die de
levensduur verlengen en energie besparen. Conventionele verlichting vergt vaak veel onderhoud en
heeft een hoger energieverbruik dan LED, de kosten om het operationeel te houden liggen daardoor
aanzienlijk hoog. Bij conventionele verlichting zal door lamp uitval vaker met behulp van een
hoogwerker uitwisseling plaats dienen te vinden. Daarnaast zijn onderdelen, zoals lampen en
voorschakelapparatuur vaak niet meer leverbaar. Door oude armaturen te vervangen voor LED
armaturen wordt er op energie- en onderhoudskosten bespaard en kunnen gelijk nieuwe
technologieën worden toegepast. Bij oude armaturen is het toevoegen van die extra mogelijkheden
vaak niet meer rendabel of zelfs onmogelijk.

3.2 Dimbare verlichting
Vroeger werden lichtmasten, voorzien van enkele lamp in het armatuur; de lichtmasten werden dan
om en om gedoofd na een bepaald tijdstip meestal 23:00 uur. Dit om toch aan een vorm van
energiebesparing te doen. In armaturen voorzien van dubbele lampen werd op een bepaald tijdstip 1
lamp uitgeschakeld, vaak na 23:00 waardoor de verlichting op “halve” kracht ging branden. Dit alles
werd gerealiseerd met de zogenaamde avond- en nachtschakeling. De lampen die op de
avondschakeling (ader) zitten branden vanaf het moment van inschakelen tot 23.00 uur ’s avonds en
de lampen die op de nachtschakeling (ader) zitten branden 100% van inschakeling tot uitschakeling.
Tegenwoordig heeft de gemeente Edam-Volendam nog maar 1 lichtbron of lamp in het armatuur
zitten en wordt de avond- en nachtschakeling verlaten en vervangen in dubbel nachtschakeling, N1
en N2. Om energie te besparen kunnen tegenwoordig lichtbronnen gedimd worden, zo ook LEDverlichting. Dimmen kan op twee manieren, statisch of dynamisch.
3.2.1 Statisch dimmen
Bij statisch dimmen wordt het lichtniveau op vaste tijden op een lager niveau ingesteld. Dit kan
worden gerealiseerd door een eenvoudige technische uitbreiding (dim-module) in het armatuur,
waar vooraf een dim-regime in geprogrammeerd wordt. Statische dimsystemen worden steeds
geavanceerder, er kan in meerdere stappen naar verschillende verlichtingsniveaus worden gedimd.
Bij veel nieuwe LED armaturen kan er gedimd worden met de LED driver (met geïntegreerde
dimmer). Uit de verschillende dim-regimes zal een standaard voor de woonwijken en
ontsluitingswegen voorgesteld worden. De lichthoeveelheid licht
kan tussentijds niet aangepast worden. Een recent gerealiseerd
project (LED verlichting met dimregime) in de gemeente EdamVolendam is de uitbreidingswijk Broeckgouw die geheel
uitgevoerd is in LED met dim-technologie. Zo ook deels de
verbindingsweg tussen Edam en Volendam de Dijkgraaf
Poschlaan, gelegen tussen de Torenvalkstraat en de
Burgemeester Versteeghsingel. Voor deze beide projecten is
vooraf een dim-regime in de armaturen geprogrammeerd.

Beleidsplan openbare verlichting gemeente Edam-Volendam 2015-2020

14

Het gebruikte dimregime is van het type 3a waarvan het schema hieronder schematisch wordt
weergegeven.
3.2.2 Dynamisch dimmen
Bij dynamisch dimmen wordt het lichtniveau afhankelijk van omgevingsvariabelen geregeld. Dit
kunnen factoren zijn zoals de hoeveelheid omgevingslicht, het weer of verkeersintensiteiten. Op elk
mogelijk tijdstip kan de gewenste lichthoeveelheid aangepast worden. Met het dynamisch dimmen
van verlichting heeft de gemeente Edam-Volendam nog geen ervaring. Het dimmen van openbare
verlichting zal goed toepasbaar zijn in bijvoorbeeld verblijfsgebieden, zoals de dijk of met
festiviteiten zoals de kermis. Met calamiteiten kan door daarvoor bevoegden het eerder gedimde
lichtniveau teruggebracht worden op haar normale sterkte zoals bij aangaan van de verlichting.
Een aanbeveling bij dynamisch dimmen is dat de verlichtingskabels in de grond eigendom van de
gemeente zijn. Sinds 1980 legt de gemeente Edam-Volendam standaard in haar uitbreidingsgebieden
al een eigen kabelnet.

3.3 LED verlichting
De ontwikkeling van LED verlichting in de openbare verlichting is heel snel gegaan. Een LED (afkorting
voor Light Emitting Diode) is een halfgeleider die licht geeft. LED verlichting is in diverse kleuren
verkrijgbaar. LED-verlichting heeft ten opzichte van conventionele verlichting de volgende voordelen:
 goede kleurweergave (wit licht);
 lange levensduur (ca. 20 jaar bij ± 4200 branduren per jaar, geen of nauwelijks tussentijds
lamponderhoud;
 is direct, na inschakelen, op lichtsterkte;
 geen voorschakelapparatuur benodigd (VSA), zoals omvormers;
 goed te dimmen;
 laag energieverbruik;
 geen strooilicht.
Een nadeel van LED-verlichting zijn de relatief hoge
investeringskosten. De nieuwste LED armaturen zijn vaak uitgerust
met een geïntegreerde dimmer in de driver. Hiermee worden de
kosten om een armatuur te dimmen lager. Op de
rechterafbeelding is het veel, door gemeenten, toegepaste
dimregime 3A te zien.
Door veel fabrikanten van LED armaturen wordt meer gebruik
gemaakt van het principe Constant Lumen Output (CLO). CLO zorgt
ervoor dat het minimale lichtniveau gedurende de hele levensduur
van het armatuur (20 jaar) gehandhaafd blijft. Alle lichtbronnen
zijn onderhevig aan lumendepreciatie (een vermindering van de
lichtopbrengst gedurende de levensduur). Om de minimaal
vereiste lichtniveaus bij een installatie te waarborgen, worden de
meeste lichtontwerpen berekend op

Afbeelding dimregime 3A
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basis van het minimaal benodigde lichtniveau aan het einde van de levensduur van het armatuur (bij
LED buitenverlichting is dat het L80 punt: 80% van de initiële lichtopbrengst). Dit betekent dat zonder
armaturen zonder CLO technologie, tot aan het einde van hun levensduur, teveel licht produceren en
dus meer stroom verbruiken dan benodigd is. Dit is maar liefst 10% van de energie over de gehele
levensduur. De CLO functionaliteit compenseert dus de lumendepreciatie, waardoor de LEDs altijd de
benodigde lichthoeveelheid leveren, maar niet teveel. Rekening houdend met de lichtvermindering,
kan de “driver” van een nieuw armatuur zo worden
geprogrammeerd om aan het begin van zijn technische
levensduur te beginnen op een gedimd niveau en
geleidelijk het vermogen te verhogen tot aan het einde van
de levensduur van de lichtbron. Daarmee is de hoeveelheid
licht altijd op het gespecificeerde niveau, en wordt geen
energie verspild. Aan de linkerkant is een schematische
weergave te zien van CLO werking.
Bij enkele fabrikanten is CLO en dimmen een gratis optie
die kan worden toegevoegd bij bestelling van een
armatuur.

Afbeelding CLO

3.4 Actieve markering
Actieve markering (met LED’s) bestaat uit lichtpunten in de wegverharding tussen of naast de
aanwezige markering. De actieve markering versterkt de zichtbaarheid van het verloop van de weg
en attendeert de weggebruiker op een specifieke situatie zoals kruispunten. Actieve markering kan
onder bepaalde voorwaarde de traditionele verlichting vervangen. De voordelen van actieve
markering in vergelijking met traditionele verlichting zijn:
 sneller herstel van oriëntatie op de weg bij overgangen verlicht naar onverlichte
weggedeelten;
 geen aanrijdingen met lichtmasten;
 laag energieverbruik;
 bijna geen lichthinder;
Vooral voor buitengebieden kan dit interessant
zijn. Hier is zo min mogelijk lichthinder en
lichtvervuiling gewenst en ontbreekt vaak een
kabel net. Een nadeel van actieve markering is dat
bij sneeuw of vervuiling de LED’s niet minder te
zien zijn. In de gemeente Edam-Volendam zijn
enkele oversteekplaatsen voorzien van actieve
LED markering.
Actieve markering
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3.5 Groen en Amber licht
Een andere ontwikkeling is de groene en
oranje (amber) LED-verlichting. Uit
onderzoeken blijkt dat groene verlichting
minder verstorend is voor vogels in het
gebied. De oranje (amber) kleurige
verlichting heeft dit effect op vleermuizen.
Deze gekleurde LED verlichting zorgt voor
een ander straatbeeld. Deze is niet hinderlijk
voor mensen zolang het lichtniveau laag
blijft. Over het algemeen wordt groene
verlichting toegepast in het buitengebied,
waar een hoog lichtniveau niet zozeer van
toepassing is. In de gemeente Edam-Volendam
is geen directe noodzaak om dit type verlichting toe te passen.

Groene LED verlichting

3.6 Verminderen van verlichting
Bij vervanging of vernieuwing van verlichting moet er goed gekeken worden wat het doel en nut van
verlichting is op een bepaalde locatie. In sommige gevallen is het verantwoord om het aantal
lichtmasten te reduceren of andere verlichtingstechnieken toe te passen (actieve markering of
groene LED). Vooral uit kostenbesparing, energieverbruik, natuur en milieu is dit een gewenste
ontwikkeling.

4 Huidige situatie
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven van de huidige situatie. Ingegaan zal worden op de
huidige werkwijze en ook op de aanpak rondom beheer en onderhoud. Daarna zal een analyse van
het huidige areaal worden gemaakt. Bepaalde uitgangspunten van de bestaande situatie zullen ook
van toepassing blijven voor de toekomstige situatie.

4.1 Beheer en onderhoud
Het correctieve onderhoud aan de openbare verlichting wordt momenteel door een huisaannemer
uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Schademasten en kabel storingen en dergelijke worden
middels aparte opdrachten verholpen.
Preventief onderhoud wordt niet verricht binnen de gemeente aan openbare verlichting. Onder
preventief onderhoud wordt o.a. verstaan het groepsgewijs vervangen van lampen (remplace) en
periodiek schouwen van de gehele verlichtingsinstallatie. Door het preventief onderhoud goed te
plannen kunnen veel storingen voorkomen worden.
Lampsoort
Levensduur (jr.)
HPLN

Het beheerbestand van de openbare verlichting wordt
LED
door de gemeente zelf bijgehouden. In dit bestand staan
PLET
alle basisgegevens van het huidig areaal aan lichtmasten,
PLL
PLS
armaturen en lampen (locatie, types, leeftijd, verbruik).
PLT
De gemeente is verantwoordelijk voor het bijhouden van
SON
dit bestand. Zij coördineert tevens het plannen van
meerjaren vervangingen. In de tabel aan de rechterkant is SON-T
SOX
een overzicht te zien welke levensduur bij welke lamp
TL
hoort. Veel lampsoorten worden al in verminderde mate
geproduceerd, zij zijn nog te verkrijgen tegen hoge kostprijzen

2
12,5
2
4
2
2
3
4
3
2
Tabel levensduur lampen
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Als alternatief voor een LED-armatuur is een diverse soorten LED-lampen ontwikkeld die in
bestaande armaturen geplaatst kunnen worden. Deze hebben een gemiddelde levensduur van 12,5
jaar. Zij kunnen geplaatst worden in het bestaande armatuur indien het armatuur en de mast samen
nog van goede kwaliteit zijn.
Onder “groot” onderhoud wordt verstaan het vervangen (uitwisselen) van de complete verlichting
installatie, mast en armatuur. Na 40 jaar is de technische levensduur van de lichtmast verlopen en is
deze aan vervanging toe. De technische levensduur van armaturen is gesteld op 20 jaar. Bij het
bereiken van deze leeftijd worden armaturen vaak of deels (binnenwerk) of geheel vervangen.
Wanneer echter ook de lichtmast verouderd is wordt vaak een compleet nieuwe installatie geplaatst.
Na aanleg van een complete wijk in een bepaald jaar zullen de armaturen na 20 jaar vervangen
worden en na 40 jaar worden de lichtmasten en armaturen vervangen. Dit gebeurd dus ook zoveel
mogelijk op wijk- of straatniveau.
Bij reconstructies van wegen wordt vaak gelijk meegelift en, ongeacht de leeftijd, toch de complete
installatie te vervangen. Het is dan namelijk veelal noodzakelijk de masten toch al te verplaatsen
waardoor het goedkoper is om gelijk de gehele installatie te vervangen. Budgettair drukken de
kosten op de initiatiefnemer, zoals een wegreconstructie. Hier zal met dit beleidsplan geen wijziging
in komen, bij de initiatiefnemer blijft het kosten aspect.

4.2 Huidige financiële situatie
De gemeente Edam-Volendam heeft jaarlijks een onderhoudsbudget beschikbaar voor de openbare
verlichting van ca. € 300.000. Met dit budget worden alle kosten m.b.t. de openbare verlichting
betaald. Denk hierbij aan vervanging, storingen, schades, inhuur derden, elektriciteit etc.
Voor het vervangen van oude masten en armaturen is dit budget onvoldoende. Hierdoor hebben de
afgelopen jaren nauwelijks vervangingen kunnen plaatsvinden en is een enorme achterstand
opgebouwd.
Exploitatiekosten
Energiekosten
Onderhoudskosten
Overige kosten
Uitbesteed werk
Subtotaal
Interne kosten
Kapitaallasten
Onderhoudsvoorziening
Totaal begroting 2016

2016
€ 127.500
€ 119.452
€ 29.000
€ 23.000
€ 299.925
€ 35.826
€ 26.345
€ 13.000
€ 374.122

2017
€ 129.150
€ 135.097
€ 29.435
€ 23.345
€ 317.027
€ 36.153
€ 25.608
€ 13.000
€ 391.788

2018
€ 131.325
€ 139.119
€ 29.877
€ 23.695
€ 324.016
€ 36.352
€ 24.872
€ 13.000
€ 398.238

2019
€ 133.025
€ 142.483
€ 30.325
€ 24.051
€ 330.109
€ 36.513
€ 24.135
€ 13.000
€ 404.532

De gemeente Edam-Volendam heeft op dit moment, na de fusie met Zeevang, ongeveer 6.192
voedingspunten, met een grote diversiteit variërend van lichtmast, abri, brugleuning, aanlichten
gebouwen enz. De uitbreiding Broeckgouw, al geheel in LED uitgevoerd, is nog niet ingevoerd in het
gemeentelijk beheersysteem. Dit geschiedt gefaseerd naar gelang de uitbreidingswijk voltooid is.
Sommige sterk verouderde armaturen hebben nog twee lampen. De onderdelen van een lichtpunt
(installatie) zijn de mast, het armatuur en de lamp. De conventionele lamp als onderdeel van het
armatuur verliest steeds meer terrein en zal op afzienbaar termijn minder benodigd zijn. De kosten
van vervanging van de lamp zijn ook relatief hoog doordat hiervoor een hoogwerker benodigd is. Na
het groot onderhoud (de uitwisseling) zal dan minder vaak een hoogwerker met bediening benodigd
zijn voor lamp uitval, hetgeen kostenbesparend werkt.
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Het huidige energieverbruik van de totale openbare verlichting, 6.192 voedingspunten bedraagt
gemiddeld 1.133.516 kWh per jaar. Het energieverbruik is opgebouwd uit het aantal branduren van
de lamp per jaar en het systeemvermogen (lamp en evsa). Hierbij wordt gerekend met een
gemiddelde van 4200 branduren op jaarbasis. De energiekosten voor de gehele installatie van
ongeveer 6.192 voedingspunten zijn derhalve circa € 130.000 per jaar.
In de gemeente Edam-Volendam staan veel verouderde armaturen die twee lampen bevatten, één
aangesloten als avond “brander” en 1 als nacht “brander”. In de nachtelijke uren brandt (vaak na
23.00 uur) dus maar één van de twee lampen. Bij nieuwe LED armaturen wordt het lichtniveau in de
nachtelijke uren gedimd. Dit is allemaal van invloed op de energieberekening. Omdat dit niet
vastgelegd in het beheerbestand is dit niet meegenomen met de energieberekening.
Dit is een theoretische berekening die uit gaat van een gemiddeld energietarief, gemiddeld aantal
branduren en houdt geen rekening met dimregimes (voor zover die er zijn). Het exacte
energieverbruik wordt bepaald door de kWh meters in de transformatorhuizen. De netbeheerder is
de eigenaar van de transformatorhuizen en heeft als enige toegang hiertoe. Om het werkelijke
energieverbruik te bepalen zullen deze meters regelmatig moeten worden opgenomen (eens per
jaar).

4.3 Overzicht areaal
In het huidige beheerbestand staan op dit moment geen plaatsingsdatums van masten en
armaturen, dit is niet meer exact te achterhalen. Doorgaans wordt op basis van de leeftijd een
vervangingsplan opgesteld. Uit een leeftijden analyse kan snel blijken of de installatie up-to-date is of
dat er sprake is van achterstallig onderhoud. In de gemeente Edam-Volendam zijn van oudsher nooit
plaatsingsdatums bijgehouden, simpelweg vanwege het ontbreken van een beheerbestand. Op basis
van kennis (realisatie bestemmingplan), kunde en ervaring zijn er in de afgelopen jaren masten en
armaturen vervangen. De gemeente heeft, door wijkhistorie in een overzichtstekening, aangegeven
dat een groot deel van de masten en armaturen dusdanig verouderd zijn en dat deze, binnen een
periode van 5 jaar vervangen dienen te worden. Daarnaast zijn veel masten in de loop der jaren in de
ondergrond aangetast, vanuit veiligheidsoogpunt dienen deze snel vervangen te worden. Met enkele
uitzonderingen op de plaatsen waar recent vervanging heeft plaats gevonden.

Aantal lampen per type
3500
2973

3000
2500
2000
1500
1000
500

756
425
273

171

233

PLC

PLE

285

254

SON-T

SOX

659

0
HPL

LED

PLL

TL

Overig

In de bovenstaande tabellen is een overzicht gegeven van de verschillende typen lampen met
bijbehorende aantallen. Hierbij is een duidelijke piek te zien bij PLL lampen. Deze lampen bevinden
zich meestal in de standaard woonstraat verlichting. Onderstaande afbeelding geven een beeld van
het type armatuur waar de PLL lampen zich in bevinden.
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Daarnaast is ook het aantal TL lampen belangrijk. TL lampen vergen meer onderhoud en hebben een
hoog energieverbruik. Daarnaast zitten in één armatuur vaak twee TL lampen. Hierdoor verbruiken
armaturen met TL verlichting veel meer energie in verhouding met PLL of LED verlichting. TL lampen
worden in de gemeente nog gebruikt in enkele wijken en ABRI’s. Op onderstaande afbeelding zijn
veel voorkomende TL armaturen te zien.

In de tabel staan ook overige lampen dit zijn lampen die nauwelijks voorkomen in de gemeente,
incourante exemplaren. Denk hierbij aan PLS, PLT, SON, CDMT, HIT. Door het vervangen van deze
bestaande armaturen of lampen met een hoog energieverbruik door een LED-armatuur of LED-lamp
zal er veel energie bespaard kunnen worden.
Verder staan er in het beheerbestand een aantal onbekende lampen, onbekende armaturen masten
zonder aanduiding. Dit kunnen grondspots of andersoortige voedingspunten zijn zoals abri’s,
brugleuningen, en ook deels vervuiling van het beheerbestand.
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5 Doelstellingen voor 2017-2021
In dit hoofdstuk worden de doelstellingen voor de toekomstige beleidsperiode vastgelegd. De
doelstellingen zijn ontstaan vanuit de huidige ervaringen, wensen/klachten van burgers en de
keuzematrix die is ingevuld door de gemeente Edam-Volendam.

5.1 Doelstellingen
Hieronder zijn de hoofddoelstellingen voor de komende beleidsperiode genoemd. Veel
doelstellingen staan in relatie met elkaar. Wanneer aan de ene doelstelling wordt gewerkt heeft dit
veelal ook een positief effect op andere doelstellingen.
 Verminderen en voorkomen van lichthinder ;
 Verkeersveiligheid bevorderen binnen de bebouwde kom, met name extra aandacht voor de
oversteekplaatsen (zebra’s);
 Bevorderen van het gevoel van sociale veiligheid bij bewoners, mede gelet bij de achterpaden;
 Oude masten en armaturen vervangen voor LED;
 Niet PLL lampen versneld vervangen voor LED;
 Terughoudend met plaatsen verlichting in buitengebieden;
 Nieuwe verlichting toepassen volgens richtlijnen uit de ROVL2011;
 Bestaande schakelkasten indien nodig vervangen
 Waar mogelijk voor nieuwe gebieden gelijk Smart verlichting invoeren
 Aanbrengen, waar mogelijk, van eigen netten en afkoppelen van lichtmasten van de Liander
combi-kabel. Dit i.v.m. de jaarlijkse aansluitprijs van NUON per aangesloten mast van € 10, Naleving van het SER-energieakkoord:
o 20% besparing op energie in 2020 t.o.v. 1 januari 2013 (huidig verbruik is 1.133.516 kWh)
o 50% energiebesparing in 2030 t.o.v. 2013

5.2 Wanneer verlichten
De bewoners en de gemeente zijn over het algemeen tevreden over de hoeveelheid licht en de
wegen die verlicht worden. Wel wil de gemeente waar mogelijk meer aandacht hebben voor
verkeersveiligheid. Wanneer er masten en armaturen vervangen worden kan hier extra aandacht aan
worden geschonken. Op punten waar gevaarlijke kruisingen, oversteekplaatsen e.d. zijn, kan
verlichting een middel zijn om de aandacht van de weggebruiker te krijgen. Voor de gemeente EdamVolendam heeft verlichten van oversteekplaatsen dan ook een hoge prioriteit en zullen met de
uitvoering van dit beleidsplan standaard van een hoog lichtniveau voorzien worden.
De gemeente Edam-Volendam wil graag verlichting aanbrengen conform de ROVL2011. In de ROVL
zijn verschillende aspecten genoemd waarmee bepaald kan worden hoe een weg verlicht moet
worden. Vaak betekend dit dat de wijkontsluitingswegen met hoge verkeersintensiteit verlicht
worden met een hoger lichtniveau dan de standaard wegen in een woonwijk. Ook gebieden als het
centrum, parkeerplaatsen e.d. krijgen extra aandacht. In de ROVL staat tevens hoe omgegaan dient
te worden met conflictzones (kruisingen, rotondes, oversteekplaatsen e.d.).
Afwijkingen hierin zijn voorbehouden aan het college. Zo kan voor de beroemde Volendammer dijk
vanuit meerdere eisen een hoger verlichtingsniveau noodzakelijk zijn. Veiligheid scoort hierbij zeer
hoog, denk hierbij aan de aantrekkingskracht op het dievengilde dat niet graag in de schijnwerpers
wil staan.
Alle wegen binnen de bebouwde kom zullen in principe altijd verlicht worden. Mocht hiervan af
worden geweken dan moet gemotiveerd worden waarom er een uitzondering gemaakt dient te
worden. Voor voet- en fietspaden geldt dat er per situatie wordt gekeken of verlichting nodig is. Dit
heeft te maken met de gebruikersintensiteit en de verlichting in de omgeving.
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De ROVL is in het buitengebied niet van toepassing. Hier is de gemeente terughoudend met het
plaatsen van verlichting. Het basisprincipe is: “Verlichten? Nee, tenzij er goede redenen zijn om wel
verlichting te plaatsen”.
De volgende stappen worden doorlopen bij het bepalen of wegen, die nu nog onverlicht zijn buiten
de bebouwde kom, wel of niet verlicht worden:
 Is verlichting noodzakelijk op grond van beleid of richtlijnen?
 Ligt hier een kabel van Liander/gemeente waarop makkelijk aangesloten kan worden?
 Is de toepassing van actieve markering mogelijk?
 Is de toepassing van statisch of dynamisch dimmen wenselijk?
Deze stappen laten zien dat de gemeente ook graag wil kijken naar andere mogelijkheden dan
verlichten. Door middel van belijning, schrikhekken, reflectiepaaltjes etc. kan ook de aandacht van de
weggebruiken worden gevraagd. Verlichting is lang niet altijd noodzakelijk. Als er nieuwe verlichting
wordt geplaatst zal dit LED verlichting worden om zo de exploitatiekosten zo laag mogelijk te
houden.

5.3 Energiebesparing
Wanneer men praat over verlichting dan komt al snel het woord energiebesparing en duurzaamheid
naar boven. Met de ontwikkeling van LED lampen in de openbare verlichting kan er veel energie
bespaard worden. Een aantal van de doelstellingen hebben dan ook betrekking op het besparen van
energie. Zoals terughoudende zijn bij het plaatsen van verlichting in het buitengebied. Maar ook het
vervangen van oude armaturen voor nieuwe armaturen met LED verlichting. Ook nieuwe lichtmasten
kunnen worden geproduceerd op een duurzame manier. Nieuwe LED verlichting is tevens
onderhoudsvriendelijker en verbruikt minder energie. Dit zorgt voor een besparing in onderhoud en
energiekosten waardoor de exploitatiekosten omlaag gaan. Een uitwerking met voorbeelden treft u
aan in hoofdstuk 6.
Daarnaast heeft het college van de gemeente Edam-Volendam zich uitgesproken voor aansluiting bij
het SER-energieakkoord van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit akkoord gaat uit van 20%
energiebesparing in 2020 t.o.v. 2013, 50% energiebesparing in 2030 t.o.v. 2013. Deze besparing
wordt bekeken over zowel de openbare verlichting als de verkeersregelinstallaties (VRI).
De komende jaren zal er veel groot onderhoud plaats moeten vinden doordat veel van de huidige
masten en armaturen sterk verouderd zijn. Wanneer deze masten worden vervangen wordt er
nieuwe LED verlichting teruggeplaatst. Met de overgang naar LED wordt veel energie bespaard. Het
energieverbruik in 2013 was 1.133.516 kWh voor de gemeente Edam-Volendam, inclusief de
voormalige Zeevang.

5.4 Terugdringen lichthinder en lichtvervuiling
De gemeente Edam-Volendam kende geen groot buitengebied, na de fusie met Zeevang januari 2016
is dit veranderd. Er is op dit moment weinig verlichting aanwezig in het buitengebied. Het is niet te
verwachten dat er de komende jaren wel verlichting bij geplaatst zal worden. In veel delen van het
buitengebied van de voormalige gemeente Zeevang is het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) grond- en wegeigenaar en uit dien hoofde verantwoordelijk hiervoor.
Wanneer dit wel gewenst is zal er eerst gekeken moeten worden naar de toelichting in paragraaf 5.2.
In de bebouwde kom zal er zoveel mogelijk bekeken worden of verlichting op een bepaald tijdstip
gedimd kan worden en met welk dim-regime. Denk bijvoorbeeld aan parkeerplaatsen bij winkels.
Hier is vaak veel verlichting aanwezig vanwege veiligheidsaspect. Op het moment dat winkels zijn
gesloten zal er veel minder activiteit zijn op deze locaties. De verlichting kan dan hier prima gedimd
worden naar een lager niveau.
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Daarnaast zal met de vervanging van niet PLL lampen veel van het
zogenoemde strooilicht vervallen. Veel oude armaturen schijnen
namelijk veel licht op plekken waar dit niet gewenst is. Met de
nieuwe LED technieken kan het licht beter gestuurd worden naar
plekken waar dit gewenst is.

5.5 Versterken van de identiteit
Waar vaak niet bij stil wordt gestaan is dat verlichting een
belangrijke bijdrage kan leveren aan de identiteit van een stad, dorp
of gemeente. Karakteristieke gebouwen kunnen worden aangelicht
waardoor ze worden gezien als herkenningspunt van een stad of
dorp. De gemeente staat open voor initiatieven vanuit de samenleving om bijzondere gebouwen aan
te lichten. Hierbij moet goed rekening worden gehouden met lichthinder en lichtvervuiling. De
gemeente neemt voor identiteitsverlichting geen vast budget op in het beleidsplan. In overleg met
de initiatiefnemer zal naar een gepaste oplossing gezocht worden.

5.6 Trendvolgend
De gemeente Edam-Volendam is een gemeente die innovatieve ontwikkelingen volgt. Een project
wat momenteel wordt uitgevoerd is het onder de aandacht brengen van oversteekplaatsen d.m.v.
knipperende, 24 uur, LED’s. Hier komt vaak veel tijd en geld bij kijken en het onderwerp heeft op dit
moment niet echt de hoogste prioriteit. Dat betekend overigens niet dat de gemeente blijft bij het
oude en bestaande. De gemeente zal ontwikkelingen, op gebied van openbare verlichting, volgen en
wanneer deze zijn doorontwikkeld zullen deze, indien mogelijk, ook in de gemeente Edam-Volendam
worden toegepast. Daarbij kan het ook zijn dat de gemeente verschillende mogelijkheden wil testen
(evt. in samenwerking met burgers) om zo een goede beslissing te nemen. De gemeente wil met dit
beleidsplan ook een koers inzetten waarmee alle niet PLL lampen worden vervangen door LED. En
gelijktijdig kijken of het dimmen van verlichting mogelijk en wenselijk is en wat de opbrengsten
daarvan kunnen zijn. Daarmee volgt de gemeente de trend die bij veel gemeenten in Nederland is
ingezet. Een nieuwe ontwikkeling momenteel is Smart ovl. Hierbij kan je op afstand de status van de
mast zien; ingrijpen in het lichtniveau per mast. Bij grootschalige nieuwbouw gebieden kan dit
toegepast worden.
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6 Uitvoering beleid 2017-2021
In het voorgaande hoofdstuk zijn de doelstellingen voor 2017-2021 besproken. Deze doelstellingen
zijn deels toegelicht maar enkele doelstellingen vereisen een uitleg op gedetailleerder niveau. In dit
hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de details en de uitvoering van het beleid. In hoofdstuk 4 is
stilgestaan bij de huidige situatie. De informatie uit dat hoofdstuk wordt hier ook toegepast (areaal
gegevens, energieverbruik, kosten voor beheer en onderhoud).

6.1 Groot onderhoud
Zoals is omschreven in paragraaf 4.3 zijn er veel masten en armaturen die hun levensduur hebben
overschreden en vervangen dienen te worden. De gemeente Edam-Volendam heeft een indeling
gemaakt voor de te treffen onderhoudsmaatregel per gebied (wijk/buurt/straat). Zo kan er een
realistische inschatting worden gemaakt van de werkzaamheden en de bijbehorende kosten. Er is
onderscheidt gemaakt in de volgende maatregelen/gebieden:
 Geen actie, mast en armatuur is nieuw;
 Antieke masten met armaturen, wordt nader hierna toegelicht;
 Mast en armatuur reeds vernieuwd, huidige lamp vervangen voor LED lamp;
 Mast reeds vernieuwd, oud armatuur vervangen door LED armatuur;
 Bestaande mast en armatuur vervangen door nieuwe mast en LED armatuur.
In de bijlagen bij dit beleidsplan zijn een drietal tekeningen van de maatregelen per gebied gevoegd.
Hierbij is ook een inschatting van de planning gegeven. Dit kan naast andere beheerprogramma’s,
zoals Wegen en Riolering gelegd worden zodat werkzaamheden mogelijk op elkaar afgestemd
kunnen worden. De prioriteit voor groot onderhoud is echter zeer hoog.
6.1.1 Geen actie, mast en armatuur is nieuw
In deze gebieden wordt niks vervangen omdat hier recent nieuwe masten met LED-verlichting zijn
geplaatst. Het gaat hier om locaties zoals de Dijkgraaf Poschlaan, Oosthuizerweg, Oorgat en
Heideweg. Dit zijn ca. 320 masten van het totale areaal.
6.1.2 Antieke masten en armaturen
In deze gebieden staan antieke masten en armaturen. De naam antiek
gaat met name over het model (zie afbeelding rechts). Dit zijn
gietijzeren lichtmasten die geschilderd zijn. De gietijzeren lichtmasten
zijn oud maar kunnen na een grondige behandeling nog jaren mee. De
antieke masten worden tijdelijk verwijderd, afgevoerd en
achtereenvolgens gestraald, thermisch verzinkt en geschilderd. Op het
moment dat de masten worden verwijderd wordt er een tijdelijke
mast teruggeplaatst op de locatie. Hiermee blijft de weg verlicht en
ontstaan er geen onveilige situaties.
Het antieke armatuur zal worden aangepast naar LED verlichting en
wordt verdicht tegen insecten volgens de richtlijnen (IP-65).
De armaturen worden teruggeplaatst op de oude mastlocaties en
waar nodig iets verplaatst of worden enkele bijgeplaatst. De kosten
hiervoor zijn geraamd op € 1500,- per lichtpunt (mast en armatuur,
incl. kosten aannemer). Er staan 541 antieke masten in de gemeente
die aangepakt worden volgens bovenstaande wijze. De totale kosten hiervoor zijn € 811.500,- excl.
het bijplaatsen (indien noodzakelijk)van antieke masten. Bijplaatsen van een antieke gietijzeren mast
ter verhoging van de openbare verlichting niveau bedraagt € 5.500,- per mast. Hier zijn geen kosten
voor meegenomen.
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6.1.3 Mast en armatuur reeds vernieuwd, huidige lamp vervangen voor LED lamp
In deze gebieden staan masten en armaturen die nog jaren mee kunnen. In deze armaturen zitten
veelal lampen met een hoog energieverbruik (SONT 100W, SONT70W etc.). Veel van deze armaturen
zijn geschikt om alleen de lamp te vervangen. Er zijn verschillende leveranciers die LED lampen
hebben ontwikkeld zodat de huidige conventionele lampen 1op1 uitgewisseld kunnen worden
zonder het lichtniveau aan te passen. De kosten voor het plaatsen van deze LED-lamp zijn iets hoger
dan bij remplace (ca. € 10,-). Het aanwezige eVSA is overbodig geworden waardoor de bedrading in
het armatuur overbrugd dient te worden. De aanschaf nieuwe LED lamp kost ongeveer € 50,- en zal
12 jaar mee gaan. In totaal zullen 420 lampen vervangen worden wat in totaal ongeveer € 21.000,kost.
6.1.4 Mast reeds vernieuwd, oud armatuur vervangen door LED armatuur
In deze gebieden staan relatief oude armaturen op masten die nog redelijk goed zijn. Hier zal alleen
het bestaande armatuur worden vervangen voor een nieuw LED armatuur (op de bestaande mast).
Omdat de armaturen nog niet heel erg verouderd zijn en de lampen hiervoor nog zijn te verkrijgen
zal deze vervanging pas over enkele jaren plaats dienen te vinden. Belangrijk hierbij is dan dat er
armaturen worden geplaatst die passen bij de huidige situatie. Met de juiste spiegeloptiek en het
aantal LEDs kunnen de bestaande mastlocaties gehandhaafd blijven. Het exacte type armatuur wordt
bepaald in een eigenlijke vervangingsplan te zijner tijd. De kosten voor een gemiddeld armatuur incl.
plaatsing zijn geraamd op € 750,-. In totaal zullen er 2206 bestaande armaturen op goede masten
vervangen worden wat in totaal € 1.654.500,- kost.
6.1.5 Oude mast en oud armaturen vervangen door nieuwe mast en LED armatuur
In deze gebieden is de gehele installatie, mast en armatuur, aan vervanging toe. Hierbij is het
uitgangspunt dat de huidige mastlocaties zoveel mogelijk gehandhaafd blijven zodat de
netwerkkosten het laagst blijven. Op het moment dat blijkt dat een betere mastpositie mogelijk is zal
deze worden aangenomen. Denk hierbij aan masten die in bomen staan of op plekken die gevoel zijn
voor aanrijdingen. Het exacte type armatuur zal ook hier bepaald worden in het vervangingsplan.
Omdat het hier gaat om verschillende types masten en armaturen is een ruwe raming gemaakt. De
totale kosten voor een nieuwe lichtmast, armatuur incl. plaatsing en netwerkkosten zijn € 1500,-. In
totaal zullen er 2705 masten en armaturen vervangen worden wat in totaal € 4.057.500,- kost.
6.1.6 Financieel overzicht groot onderhoud
De voorgaande paragrafen resulteren in een investeringsbedrag voor groot onderhoud van
€ 6.889.380,-. De gemeente wil dit groot onderhoud uitspreiden over 5 jaar. Hierdoor is het budget
voor groot onderhoud € 1.308.900,- per jaar.
Er zal begonnen worden met het vervangen van conventionele lampen voor LED lampen in
bestaande armaturen die nog jaren mee kunnen. Veel armaturen kunnen op korte termijn voorzien
worden van een nieuwe LED lichtbron, dit levert snel een energie- en onderhoudsbesparing op.
Voorbeeld:

de bestaande lichtmasten langs de gehele Dijkgraaf de Ruiterlaan waar momenteel
een SON-T 70W lamp inzit die kunnen worden vervangen in LED 18W. Ook het
systeemvermogen (eVSA) vervalt bij deze uitwisseling zodat de totale besparing per
lichtpunt ongeveer 55W is. In totaal voor deze gehele weg met 110 stuks masten, die
gemiddeld 4200 branduren per armatuur hebben, levert dit een besparing van 25.410
kWh per jaar op. Zo verdiend een vernieuwde installatie zichzelf enigszins terug door
verminderd benodigd onderhoud en minder energie verbruik.

Vervolgens zal begonnen worden met het alleen vervangen van armaturen op masten die nog
langere tijd meekunnen. Het nieuwe LED armatuur levert doorgaans een enorme energie besparing
op. Daarnaast zal het periodiek onderhoud in deze wijken beperkt kunnen worden tot eenmaal per
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jaar, omdat LED nagenoeg geen klein onderhoud vraagt. Dit levert ook een enorme kostenbesparing
op.
Hierna zal begonnen worden met het vervangen van lichtinstallaties met oude masten en oude
armaturen. Dit is de grootste hoeveelheid.
Het onderhoud aan de antieke masten zal verspreid over 5 jaar plaats vinden. De “antieke” masten
worden groepsgewijs (in aantallen van 10) opgeknapt. Op het moment dat de masten teruggeplaatst
worden zullen naastgelegen masten worden opgeknapt. Hierdoor kan de tijdelijke verlichting
gefaseerd worden uitgewisseld door “gerenoveerde” antieke masten en armaturen. Op deze wijze
worden de kosten hiervoor zo laag mogelijk gehouden.

6.2 Energie- en onderhoudsbesparing
De werkzaamheden uit paragraaf 6.1 resulteren in een energiebesparing. Ieder jaar zal de
energienota lager uitvallen naar gelang de vervanging van de installaties en daarmee de overgang
naar LED. Gepaard hiermee zullen de onderhoudskosten eveneens lager uitvallen omdat lampen niet
meer vervangen hoeven te worden en er minder storingen zullen optreden. De kosten voor
hoogwerkers en monteurs (kleinschalig onderhoud) worden hierdoor geminimaliseerd.
Uit berekeningen, waarin enige aannames zijn opgenomen, blijkt dat het vervangen van armaturen
door LED armaturen met dimtechnologie jaarlijks bespaard. Op dit moment bedragen de
energiekosten per jaar ca. € 130.000 en de kosten voor onderhoud ca. € 135.000. Wanneer alle
verouderde armaturen (zoals benoemd in 6.1) vervangen zijn (na 5 jaar), wordt er jaarlijks ca.
€ 45.000,- bespaard op energiekosten en € 38.000,- op onderhoudskosten. Dit betekent een
besparing van ca. 40% op de energiekosten en 43% op de onderhoudskosten. De besparing is zo
hoog doordat alle armaturen de komende 10 jaar vervangen zullen worden (m.u.v. recent
geplaatste). Dit grootschalig onderhoud heeft betrekking op 90% van het areaal van de gemeente
Edam-Volendam.
Led armaturen onderscheiden zich qua aanschafprijs met conventionele armaturen dat deze iets
duurder zijn, echter wordt deze hogere aanschafprijs snel terugverdient.

6.3 Nieuwe projecten
Een nieuw project kan een nieuwbouwplan of vervangingsplan zijn. Bij nieuwe projecten worden
masten en armaturen gekozen die aansluiten bij de omgeving en de gemeentelijke HIOR. Daarnaast
dienen de armaturen altijd in LED uitgevoerd te worden. Dit zorgt voor een eenduidig beeld in de
gehele gemeente. Hier kan vanaf geweken worden wanneer de situatie dit verlangd, bijvoorbeeld
voor het aanlichten van gebouwen.
Voor het ontwerpen van nieuwe projecten wordt een extern bureau ingeschakeld. Het
verlichtingsbureau zal lichtberekeningen, ontwerptekeningen, kostenramingen, bestekken opstellen
zodat het plan uitgevoerd kan worden. Hiervoor wordt een budget van € 15.000,- per jaar
opgenomen.

6.4 Eigen verlichtingsnet
De gemeente zal bij reconstructiewerken (wegen enz.) proberen zoveel als mogelijk is een eigen
verlichtingsnet aan te leggen. Het zal hier veelal gaan om kleinschalige projecten. Hierbij zal gekeken
worden of het mogelijk is om verlichtingsnetten over te nemen van de netbeheerder waardoor het
door de netbeheerder ingestelde “aansluittarief” per voedingspunt (lichtmast) op haar kabel van
€ 10,- per mast komt te vervallen. Waar mogelijk zullen deze werkzaamheden worden gefinancierd
vanuit het desbetreffende project. Dit zal niet altijd mogelijk of van toepassing zijn. De inschatting is
dat ca. € 30.000,- jaarlijks aan budget voor de openbare verlichting benodigd is voor het aanleggen
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van eigen netten (bij wegreconstructies enz.) en overnemen van verlichtingsnetten van de
netbeheerder. Voor de huidige planperiode, 2017/2021 betekent dit een investering van € 150.000.

6.5 Beheer en onderhoud
Het dagelijkse onderhoud aan de openbare verlichting wordt door de gemeente voor meerdere jaren
uitbesteed en periodiek verricht. Schademasten worden tijdig veilig gesteld en zo spoedig mogelijk
vervangen voor nieuwe masten.
Preventieve onderhoud, zoals meten maststabilisatie enz. wordt momenteel niet door de gemeente
uitgevoerd.
Het beheerbestand van de openbare verlichting wordt door de gemeente zelf bijgehouden. In dit
bestand staan alle basisgegevens van lichtmasten, armaturen en lampen (locatie, types, geschatte
leeftijd, verbruik). Het beheerbestand voor openbare verlichting is sinds kort operationeel en hier
moeten nog enkele acties in plaatsvinden. Het beheerbestand heeft op dit moment geen
plaatsingsdatums, dit wordt ingevoerd na de grootschalige jaarlijkse vervangingen en maakt deel uit
van de vervangingskosten.
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7 Het budget voor de planperiode 2017-2021
In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van de benodigde budgetten voor de komende
5 jaar. In hoofdstuk 4 is een overzicht gegeven van de huidige energie- en onderhoudskosten. En in
hoofdstuk 6 is een raming gegeven voor vervangen van oude masten en armaturen. In dit hoofdstuk
zal kort worden stilgestaan bij deze onderdelen.

7.1 Energiekosten
De ±6500 lichtbronnen (lampen) in de gemeente Edam-Volendam verbruiken op dit moment circa
1.133.516 kWh per jaar. De energiekosten voor de gehele installatie zijn derhalve ±€ 130.000 per
jaar. Het exacte energieverbruik wordt uiteraard bepaald door de kWh meters in de
transformatorhuizen waar veelal de meters zitten. Om het werkelijke energieverbruik te bepalen
zullen deze meters regelmatig, door de netbeheerder, moeten worden opgenomen (eens per jaar).
In de praktijk maakt de netbeheerder doorgaans een schatting van het verbruik. Dit is van belang
wanneer vervangingen plaats gaan vinden waarbij LED verlichting wordt geplaats. Deze vervanging
levert een energiebesparing op, om de energiebesparing door te zetten naar een financiële besparing
moeten de meters opgenomen worden (als een soort “nulstand”).
Wanneer alle verouderde armaturen (zoals benoemd in 6.1) vervangen zijn, wordt er jaarlijks ca.
€ 45.000 bespaard op energiekosten en € 38.000 op onderhoudskosten.

7.2 Onderhoudskosten
Onder onderhoud valt het oplossen van dagelijkse storingen aan de verlichting. Ook niet-declarabele
schades aan lichtmasten vallen onder onderhoudswerkzaamheden. Schademasten worden binnen,
de daarvoor gestelde termijn, veilig gesteld waarna desgewenst een noodoplossing kan worden
gecreëerd. Schademasten kunnen deels geclaimd worden bij het waarborgfonds, indien de dader
onbekend is .

7.3 Groot onderhoud
De gemeente Edam-Volendam wil de komende jaren investeren in de openbare verlichting. In de
huidige situatie is veel van de bestaande installatie (masten en armaturen) enorm verouderd. De
gemeente heeft een indeling gemaakt voor de te treffen onderhoudsmaatregelen per gebied
(wijk/buurt/straat). Onderstaand overzicht laat de aantallen en de kosten per maatregel zien, waarin
ook de kosten van voorbereiding, administratie en toezicht zijn opgenomen.
Maatregelen
Geen actie, mast en armatuur is nieuw
Antieke masten/armaturen. Worden opgeknapt/vernieuwd.
Mast nieuw, armatuur nieuw, oude lamp vervangen voor LED lamp
Mast nieuw, oud armatuur vervangen door LED armatuur
Oude mast en oud armaturen vervangen door nieuwe mast en LED armatuur
Totaal

Aantal
320
541
420
2206
2705

Kosten
€ 0,811.500,€ 21.000,€ 1.654.500,€ 4.057.500,€ 6.544.500,-

7.4 Nieuwe projecten
Voor het ontwerpen van lichtplannen en het opstellen van bestekken t.b.v. aanbesteding
voortvloeiende uit eerder genoemd investering, zal een extern bureau worden ingeschakeld die is
gespecialiseerd in verlichting. Voor de uitbesteding van deze werkzaamheden zal een budget worden
opgenomen van € 15.000,- per jaar
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7.5 Eigen verlichtingsnet
De gemeente zal bij nieuwbouwprojecten en inbreidingslocaties altijd een eigen verlichtingsnet
aanleggen. Het zal hier gaan om zowel groot- als kleinschalige projecten. Deze worden deels vanuit
de projectexploitatie bekostigd. Daarnaast zal gekeken worden of het mogelijk is om
verlichtingsnetten over te nemen van de netbeheerder en aan te sluiten op, nog te plaatsen of reeds
aanwezige gemeentelijke o.v.-kasten. De gemeente is deze weg de afgelopen jaren ingeslagen omdat
hiermee o.a. de jaarlijkse kosten aan de NUON en de netbeerherder bespaard kunnen worden. Waar
de werkzaamheden niet uit een project gefinancierd kunnen worden zal dit vanuit het budget
openbare verlichting gefinancierd worden. Hiervoor wordt een investeringsbudget van € 30.000,- per
jaar opgenomen.

7.6 Financieel overzicht
In voorgaande paragrafen is uitgelegd welke kosten er gemaakt worden en hoe hoog die kosten zijn.
In onderstaande tabellen wordt een overzicht weergegeven van alle kosten voor de komende 5 jaar.
Hierin is als uitgangspunt genomen dat de eerste vervanging in 2018 plaats zal vinden. Vanaf dat
moment zal dus ook de besparing op energie en onderhoud beginnen.
7.6.1 Budget komende 5 jaar (planperiode)
Exploitatiekosten
Energiekosten
Energiebesparing
Onderhoudskosten
Besparing onderhoud
Overige kosten
Uitbesteed werk
Subtotaal
Interne kosten
Kapitaallasten oud
Kapitaallasten nieuw
Onderhoudsvoorziening
Totaal

2017
€ 129.150
€ -9.000
€ 135.097
€ -5.000
€ 29.435
€ 23.345
€ 303.027
€ 36.153
€ 25.608
€ 90.260
€€ 455.048

2018
€ 131.325
€ -18.000
€ 139.119
€ -10.000
€ 29.877
€ 23.695
€ 296.016
€ 36.352
€ 24.872
€ 180.520
€€ 537.760

2019
€ 133.025
€ -27.000
€ 142.483
€ -20.000
€ 30.325
€ 24.051
€ 282.884
€ 36.513
€ 24.135
€ 270.780
€€ 614.312

2020
€ 133.000
€ -36.000
€ 143.000
€ -30.000
€ 31.000
€ 24.000
€ 265.000
€ 37.000
€ 23.500
€ 361.040
€€ 686.540

2021
€ 135.000
€ -45.000
€ 144.000
€ -38.000
€ 31.000
€ 25.000
€ 252.000
€ 38.000
€ 22.800
€ 451.300
€€ 764.100

Zoals in het overzicht is te zien, lopen de exploitatiekosten de komende jaren op. Hoofdoorzaak zijn
de kapitaallasten (geen rente is meegenomen op basis van de nieuwe voorschriften) en de
besparingen zoals eerder vermeld. Het investeringsbudget is zo hoog doordat de afgelopen jaren
weinig is vervangen ontstaat er nu een piek in de koten. In de tabel is ook te zien dat er door het
groot onderhoud wordt bespaard op onderhouds- en energiekosten. De maximale besparing treedt
daarom ook op in een periode van 5 jaar.
Financieel zal moeten worden bezien of en op welke wijze er omgegaan kan gaan worden met de
stijgende exploitatielasten. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden al dan niet in combinatie met
elkaar.
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Onderstaand is een overzicht gemaakt van de te verwachte investeringen. Voor de berekening is
uitgegaan van een gelijkmatige spreiding van de uitgaven. Praktisch zal dit niet zo zijn. Middels de
gebruikelijke tussentijdse verantwoordingen zal een daadwerkelijke voortgang worden
gerapporteerd.
Investeringen
Vervangingen
Projectvoorbereiding
Overname netwerk

2017
€ 1.308.900

2018
€ 1.308.900

2019
€ 1.308.900

2020
€ 1.308.900

2021
€ 1.308.900

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 30.000
€ 30.000
€ 1.353.900 € 1.353.900

€ 30.000
€ 1.353.900

€ 30.000
€ 1.353.900

€ 30.000
€ 1.353.900

Totaal
In de bijlagen bij dit beleidsplan is een tekening van de maatregelen per gebied gevoegd (m.b.t. het
groot onderhoud). Elk gebied heeft hier een bepaalde kleur zodat er duidelijk onderscheidt is tussen
de gebieden. deze tabel.
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8 Conclusie
In dit beleidsplan zijn de uitgangspunten en ambities voor de komende 5 jaar toegelicht. In deze
conclusie worden de doelstellingen en kernpunten uit het beleid kort toegelicht met de bijbehorende
maatregelen.
Doordat de gemeente Edam-Volendam de komende jaren bezig gaat met groot onderhoud
(vervangingen) wordt er tegelijkertijd actief gewerkt aan de doelstellingen. Door het groot
onderhoud verdwijnen de lampen met een hoog energieverbruik en intensief onderhoud. Doordat
de nieuwe armaturen worden uitgevoerd in LED zal dit ook direct een energiebesparing opleveren.
Wanneer het groot onderhoud, na 5 jaar, uitgevoerd is (zoals benoemd in 6.1), wordt er jaarlijks
ca. € 45.000 bespaard op energiekosten en € 38.000 op onderhoudskosten. Dit betekent een
besparing van ca. 40% op de energiekosten en 43% op de onderhoudskosten.
B&W van de gemeente Edam-Volendam hebben besloten de doelstellingen, vastgelegd in het SERenergieakkoord, uit te voeren. Hierin is vastgelegd dat 20% energiebesparing moet zijn gerealiseerd
in 2020 t.o.v. 2013, en 50% energiebesparing in 2030. Door het groot onderhoud wordt er aan de
doelstelling van 20% besparing in 2020 voldaan. Gedurende de looptijd van dit plan zal gemonitord
worden of en in welke mate de besparing ook daadwerkelijk wordt geeffectueerd.
Ook zal de ontwikkeling in de markt zich verder doorzetten waardoor na 2020 bij grootschalig
onderhoud meer bespaard zal worden dan momenteel van uitgegaan kan worden.
Niet uitgesloten kan worden dat er de volgende planperiode aanvullende maatregelen nodig zijn om
geheel te voldoen aan het gestelde voor 2030.
Met het vervangen van masten en armaturen kan ook extra aandacht voor de veiligheid (sociaal en
verkeer) opgenomen worden. Waar op dit moment donkere plekken zijn kan tijdens de vervanging
extra aandacht aan gesteld worden zodat dit gelijktijdig opgelost kan worden. Dit kan zowel gelden
voor verkeersveiligheid (oversteekplaatsen, zijwegen e.d.) als voor sociale veiligheid (pleinen,
parkeerplaatsen, parken, voetpaden e.d.).
Door LED verlichting toe te passen zal er tevens gewerkt worden aan het verminderen van overbodig
strooilicht. De gemeente wil ook terughoudend zijn met het plaatsen van verlichting in het
buitengebied en fietspaden. Als het mogelijk is wil de gemeente andere opties bekijken om de
aandacht van de weggebruiker te krijgen.
De ROVL2011 wordt gebruikt als richtlijn op de plekken waar wel verlichting wordt toegepast. Met
behulp van de ROVL2011 kan bepaald worden hoeveel verlichting geplaatst moet worden. Dit wordt
gedaan d.m.v. verschillende verlichtingsklassen.
Het exploitatiebudget voor de openbare verlichting stijgt
gedurende de planperiode. Dit wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door het feit dat de uit de investering
voortvloeiende lasten hoger zijn dan de geprognosticeerde
besparingen. Het investeringsbedrag van € 6.769.500
(5 x € 1.353.900) is nodig om de verlichting weer in goede
staat te brengen. Het budget voor de komende 5 jaar is
weergegeven in de tabel aan de rechter zijde.

Jaar
2017
2018
2019
2020
2021

Budget
investering
€ 1.353.900
€ 1.353.900
€ 1.353.900
€ 1.353.900
€ 1.353.900

Budget
exploitatie
€ 455.048
€ 537.760
€ 614.312
€ 686.540
€ 764.100

De voorgaande kernpunten zijn de leidraad in dit beleidsplan. Met dit beleidsplan heeft de gemeente
bepaald welke koers de komende jaren gevaren zal worden. Daarbij is een aanzet gemaakt richting
een plan van aanpak voor vervanging. Een concreet plan van aanpak is nodig om echt over te gaan op
vervanging van masten en armaturen. Over 5 jaar zal het beleidsplan geëvalueerd worden om te
kijken wat de stand van zaken is. Belangrijk is om dan te kijken naar de voortgang van de vervanging
en in hoeverre het budget voor vervanging toereikend is. Uiteindelijk zal er na 5 jaar een nieuw
beleidsplan worden opgesteld dat meer gericht is op het onderhouden van de bestaande installatie.
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