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Samenvatting 

Voor u ligt de keuzenotitie, als voorloper op het nieuwe Beleidsplan voor openbare verlichting in 

de gemeente Hillegom voor de periode 2019 - 2023. 

 

Doelstelling 

Deze Keuzenotitie heeft betrekking op het onderhoud en de instandhouding van de openbare 

verlichting (OVL) in de gemeente Hillegom. Het is noodzakelijk om eerst inzicht te krijgen in de 

huidige situatie, werkwijze en begroting (het scenario Basis). Daarna is het belangrijk om aan te 

geven wat de begroting zou moeten zijn op basis van de huidige situatie en werkwijze. Het is 

wenselijk om vervolgens een werkwijze te kiezen die aansluit bij de wensen en doelstellingen van 

de gemeente. Doelstelling van de gemeente Hillegom is: 

1. vervanging van afgeschreven materialen wegwerken in de komende vijf jaar;  

2. voldoen aan het Nationaal Energieakkoord 2030;  

3. voldoen aan het Energieakkoord Holland Rijnland 2017 – 2025; 
4. Coalitieakkoord Hillegom; 
5. Omgevingsvisie Hillegom 2030 

 

In stand houden 

Uit de beschouwing blijkt dat het huidige budget van € 145.000 voor onderhoud, beheer en 

energie gemiddeld (net) voldoende is om het huidige areaal met de huidige werkwijze te 

bekostigen. Hierin worden de grootschalige vervangingen van armaturen en masten niet 

meegenomen. Deze vervangingen zijn meegenomen in het investeringsplan. 

 

Scenario’s 

Er zijn verschillende maatregelen onderzocht en doorgerekend op hun haalbaarheid en 

effectiviteit, met als doel de OVL te verduurzamen en de exploitatiekosten te minimaliseren. Als 

kader zijn hierbij de ambities van de gemeente en wet- en regelgeving meegenomen. De 

onderzochte maatregelen zijn: verantwoord verlengen van de levensduur, dimmen van verlichting, 

LED armaturen toepassen, het toepassen van telemanagement en versneld vervangen van 

armaturen om aan het Energieakkoord 2030 te voldoen. 

 

Naast het doorrekenen van het scenario met de huidige werkwijze (zie ook scenario 1) zijn nog 

twee scenario’s uitgewerkt: 

 Scenario 1: Basis. Armaturen worden op basis van technische levensduur (20 jaar) 

vervangen door een LED-variant. Ook lichtmasten worden op basis van technische 

levensduur (40 jaar)1 vervangen. In dit scenario is dimmen niet meegenomen.  

 Scenario 2: Verlengde Levensduur, waarbij statisch gedimde LED armaturen worden 

toegepast, aangestuurd via telemanagement. Tevens wordt de levensduur van het areaal 

verantwoord verlengd naar 46 jaar voor masten en 23 jaar voor armaturen. Het dimmen 

(statisch, via Telemanagement) is zowel voor woonwijken als voor de doorgaande wegen 

meegenomen volgens het dimfrofiel 3A; 

  

                                                                 

 

 
1 Tot voor kort zijn de masten zelfs vervangen op 30-jarige leeftijd. 
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 Scenario 3: Energieakkoord. In dit scenario worden de armaturen versneld vervangen naar 

LED-varianten, met als doel om in 2030, zo dicht als mogelijk bij de 50% energiebesparing 

(t.o.v. 2013) te komen. Het (statisch) dimmen (via Telemanagement) in de woongebieden 

en doorgaande wegen, is hierin meegenomen volgens het dimprofiel 3A. Dit om aan de 

uitgangspunten van het Energieakkoord zoveel als mogelijk tegmoet te kunnen komen. 

 

Voldoen aan Energieakkoord 

In scenario 1 wordt de 50% energiebesparing (t.o.v. 2013) niet gehaald (36% in 2030 en maximaal 

45% in 2038). Met scenario 2 wordt de  maximale energiebesparing (t.o.v. 2013) van 51% bereikt  

in 2041. In scenario 3 wordt in 2030 de maximaal haalbare energiebersparing (t.o.v. 2013) van 51% 

bereikt, door armaturen versneld te gaan vervangen. Hierdoor wordt ook de doelstelling in 2020 

gehaald: 20% energiebesparing t.o.v. 2013. Genoemde percentages zijn gebaseerd op de huidige 

stand van de techniek.  

 

Advies 

Vanwege het zeker behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord en de 

toekomstbestendigheid wordt geadviseerd te kiezen voor scenario 3 ‘Voldoen aan Energieakkoord 

2030, door het versneld vervangen van armaturen’. Bovendien is de OVL door de realisatie van 

Telemanagement geheel toekomstbestendig en kan ook overgegaan worden op dynamisch 

dimmen.  

 

Lopende de komende beleidsperiode 2019 – 2023 kan dan overwogen worden om dynamisch 

dimmen te introduceren, via een proef. Kosten en baten van deze proef kunnen nog niet ingeschat 

worden door een aantal onbekende factoren voor met name kosten en energiebesparing. De proef 

is bedoeld om bij de keuze naar scenario 2 of 3, verder vooruit te kunnen kijken in de technische 

ontwikkelingen bij dimmen. 
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Lijst met gebruikte afkortingen en 
termen 

 

  

Dimmen Het reduceren van het lichtniveau. Wordt veelal toegepast in de late 

avond en nachtelijke uren, wanneer de verkeersintensiteit afneemt. 

Dimprofiel Zie: ‘Dimregime’. 

Dimregime Het reduceren van het lichtniveau in vooraf gedefinieerde stappen 

(tijdstip en percentage). Zie als voorbeeld het dimregime in paragraaf 

4.12. 

Detectie Het inschakelen, uitschakelen en dimmen van verlichting op basis van 

aanwezigheid van verkeer of voetgangers, door middel van sensoren (o.a. 

radar en verkeerslussen). 

Dynamisch dimmen Het dimmen van verlichting op basis van aansturing; op afstand via 

beheersoftware of door middel van detectie. 

Energieakkoord Het Nationaal Energie Akkoord 2013, waarin afspraken zijn opgenomen 

over duurzame groei. Zie paragraaf 2.4 op pagina 7. 

Energiekosten Variabele kosten die de energieleverancier rekent voor de levering van 

energie: 

- Energie Leveringstarief per kWh 

- Energiebelasting 

- Opslag Duurzame Energie 

Vaste kosten die de netbeheerder rekent voor de instandhouding van een 

energieaansluiting: 

- Periodieke aansluitvergoeding 

- Vastrecht Transport 

- Capaciteitstarief 

- Meterdienst 

NPR 13201:2017 Huidige Richtlijn voor de kwaliteitscriteria van Openbare Verlichting. 

OVL Openbare Verlichting. 

PKVW Politie Keurmerk Veilig Wonen. Bevat o.a. richtlijnen voor de inrichting 

van de openbare ruimte ten aanzien sociale veiligheid. 

ROVL Voorgaande Richtlijn Openbare Verlichting uit 2011. 

Smart-city Door middel van sensoren op de lichtpunten, informatie uit de openbare 

ruimte te halen, voor het actueel aansturen van installaties, zoals ‘licht 

naar behoefte’, ‘aanwezigheid van verkeer en/of mensen’ enz.. 

Statisch dimmen Het dimmen van verlichting volgens een vast dimregime. 

Telemanagement Het op afstand regelen van verlichting. Hierbij communiceert een 

beheersysteem door middel van een beveiligde verbinding met één of 

meerder armaturen. 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VRI Verkeersregelinstallatie. 
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1 Inleiding 

Voor u ligt de keuzenotitie, als voorloper op het nieuwe Beleidsplan voor openbare verlichting in 

de gemeente Hillegom voor de periode 2019 - 2023. 

 

Deze Keuzenotitie heeft betrekking op het onderhoud en de instandhouding van de openbare 

verlichting (OVL) in de gemeente Hillegom. Het is noodzakelijk om eerst inzicht te krijgen in de 

huidige situatie, werkwijze en begroting (het scenario Basis). Daarna is het belangrijk om aan te 

geven wat de begroting zou moeten zijn op basis van de huidige situatie en werkwijze. Het is 

wenselijk om vervolgens een werkwijze te kiezen die aansluit bij de wensen en doelstellingen van 

de gemeente. Doelstelling van de gemeente Hillegom is: 

1. vervanging van afgeschreven materialen wegwerken in de komende vijf jaar;  

2. voldoen aan het Nationaal Energieakkoord 2030;  

3. voldoen aan het Energieakkoord Holland Rijnland 2017 – 2025; 
4. Coalitieakkoord Hillegom; 
5. Omgevingsvisie Hillegom 2030.  

 

Hiervoor zijn maatregelen gevonden en op hun haalbaarheid en effectiviteit getoetst. Diverse 

maatregelen zijn vervolgens gecombineerd in scenario’s. De scenario’s bevatten maatregelen die 

een bijdrage kunnen leveren aan verantwoord beleid en beheer, verplichtingen vanuit wetgeving, 

duurzaamheidsambities, innovatie én kostenreductie. 

 

Deze keuzenotitie is als volgt opgebouwd. 

 In hoofdstuk 2 worden de achtergronden en kaders met betrekking tot openbare 

verlichting in de gemeente Hillegom beschreven; 

 In hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie van het OVL-areaal beschreven; 

 In hoofdstuk 4 worden maatregelen beschreven die een bijdrage aan de doelstellingen 

leveren; 

 In hoofdstuk 5 worden de drie scenario’s beschreven; 

 In hoofdstuk 6 worden de scenario’s met elkaar vergeleken; 

 Tot slot wordt in hoofdstuk 7 een advies gegeven. 

 

Voorafgaand aan de totstandkoming van het beleidsplan wordt deze keuzenotitie (voorzien van 

een drietal scenario’s en een advies) aan de Raad aangeboden.  

 

Aansluitend wordt het nieuwe beleids- en Beheerplan 2019 – 2023 opgesteld, gebaseerd op de 

gekozen beleidskeuze. Dit plan wordt vervolgens ter vaststelling aan de Raad aangeboden. 
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2 Wettelijk kader 

Het is belangrijk om te weten welke wettelijke kaders er zijn. Dit zijn tevens de uitgangspunten die 

gehanteerd zijn bij het uitwerken van de scenario’s, in deze Keuzenotitie. 

2.1 Richtlijnen Openbare Verlichting 
Door de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV), zijn richtlijnen voor lichtkwaliteit 

opgesteld en beschreven in de Richtlijn voor de kwaliteitscriteria van Openbare Verlichting (NPR 

13201:2017), de opvolger van de ROVL:2011. De richtlijn wordt gebruikt door beheerders 

(eigenaren) van openbare terreinen en wegen zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en 

waterschappen. De Richtlijn is geen wettelijke verplichting, maar wordt door vele gemeenten in 

Nederland, en zo ook in Hillegom, als de belangrijkste richtlijn voor de verlichtingskwaliteit van de 

openbare verlichting beschouwd en gehanteerd. 

2.2 Burgerlijk Wetboek 
Vanuit het Burgerlijk Wetboek gezien kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor schade 

ontstaan door gebrekkige verlichting en/of onderhoud aan deze verlichting. Voor de regeling van 

aansprakelijkheid, bij eventuele ongevallen of misdrijven, is het van belang dat duidelijk kan 

worden aangetoond dat het beheer, onderhoud en vervangingen systematisch en naar behoren 

zijn uitgevoerd. 

2.3 Politie Keurmerk Veilig Wonen 
Voor aandachtsgebieden met betrekking tot criminaliteit en de sociale veiligheid kunnen de 

richtlijnen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) worden ingezet. De gemeente gaat geen 

PKVW toepassen voor bestaande wijken, omdat de richtlijnen ook gevolgen hebben voor de 

inrichting van kavels van particulieren. Struiken en hoge hagen zijn volgens de PKVW veelal 

ongewenst. Voor nieuwbouwwijken kan dit PKVW worden voorgeschreven. 

2.4 Nationaal Energie Akkoord 
In september 2013 is het Energieakkoord getekend. Onder leiding van de SER 

hebben verschillende partijen, waaronder de VNG, in een Energieakkoord afspraken 

gemaakt over duurzame groei. Onderdeel van het Energieakkoord is een besparing 

op het landelijk energieverbruik van gemiddeld 1,5% per jaar (100 Peta joule per 

2020). De VNG heeft zich landelijk gecommitteerd aan het Energieakkoord, waarbij 

zij ervan uitgaat dat gemeenten hier invulling aan geven. 

 

Om de besparing op OVL gebied te monitoren heeft de VNG doelstellingen gedefinieerd. 

De doelstellingen uit het Energieakkoord luiden: 

 20% energiebesparing OVL en VRI’s in 2020 t.o.v. 2013 

 50% energiebesparing OVL en VRI’s in 2030 t.o.v. 2013 

 40% slim energiemanagement in OVL in 2020 

 40% energiezuinige OVL in 2020 

De gemeente Hillegom streeft ernaar deze besparing te behalen. 
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2.5 Energieakkoord Holland Rijnland 2017 - 2025 
Nederland wil in 2050 de CO2 uitstoot met 95% verminderen. Zo is het ook afgesproken in het  

Klimaatakkoord van Parijs van december 2015. Daarvoor moeten we 

overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energieoplossingen. Dit 

vraagt ander gedrag, aanpassingen van de economie, maar heeft ook effect op 

het landschap. De urgentie is groot en we moeten nu al aan de slag. Deze weg 

naar een energieneutraal Nederland noemen we de energietransitie. 

Regionale Energietransitie 

Holland Rijnland benoemt de energietransitie als speerpunt binnen de Inhoudelijke Agenda. Sinds 

januari 2016 werken de gemeenten, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Omgevingsdienst 

West-Holland en de Provincie Zuid-Holland regionaal samen aan de energietransitie. Dit is 

aanvullend op de projecten die betrokken partijen, op lokaal niveau, zelf uitvoeren. Door sommige 

activiteiten regionaal te organiseren, behalen we schaalvoordelen, versnellen we trajecten en 

hebben projecten meer impact. 

  

Met onze partners bereiden wij 

momenteel een energieakkoord 

voor. Hierin geven we aan op welke 

energiethema’s wij regionaal willen 

inzetten. Besluitvorming over het 

akkoord en het daarbij behorend 

instrumentarium (capaciteit en 

budget) vond plaats in september 

2017. 

 

Een van de ambities is om in 2050 energieneutraal te zijn. 

 

2.6 Coalitieakkoord Hillegom 
De relevante aandachtspunten hieromtrent zijn: 

 Duurzaamheidsaspecten in Beleids- en beheerplan; 

 Duurzaamheid binnen Energieakkoord Holland – Rijnland en 

 Veilige leefomgeving. 

2.7 Omgevingsvisie Hillegom 2030 
De relevante aandachtspunten vanuit de omgevingsvisie zijn: 

 Duurzame ontwikkeling van fysieke leefomgeving; 

 Energiebesparende maatregelen nemen voor eigen vastgoed; 

 Maatschappelijk verantwoord en duurzaam inkopen.  

2.8 Donkertebeleid 
De afgelopen jaren is er vanuit de Overheid en Milieugroeperingen 

steeds meer aandacht voor het onnodig plaatsen van OVL en het 

voorkomen van lichtvervuiling. In de NPR is het uitgangspunt ‘het 

standaard verlichten van een situatie’ zelfs verlaten. De algemene 

trend is dat er steeds meer 'licht op maat' wordt gevraagd.  
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In de diverse bestemmingsplannen van buitengebieden zijn geen bindende regels over 

donkertegebieden opgenomen. Over het algemeen zijn deze wegen al onverlicht. 

2.9 Hior Hillegom 
Hillegom hanteert voor al haar openbare verlichtingsprojecten eisen, die op termijn ondergebracht 

worden in één document Hillegom Inrichting Openbare Ruimte (afgekort HIOR). Het doel van dit 

document wordt om iedereen op de hoogte te brengen van de wensen en eisen ten aanzien van de 

openbare verlichting in de gemeente. Het wordt een administratief en technisch document, wat 

wordt voorgeschreven bij renovatie- en aanlegprojecten. In deze HIOR worden, uit het oogpunt 

van beheer, typen armaturen en specificaties voor masten voorgeschreven.  

2.10 Participatie 
Indien er keuzemogelijkheden zijn binnen projecten staat de gemeente open voor intiatieven 

vanuit bewoners en participatie vanuit de burgers. De burger kan bij participatie voorkeuren 

uitspreken uit de geboden keuzemogelijkheden, die passen binnen de specificaties van Hior en 

bestek. Burgerparticipatie wordt waar het kan, toegepast.  

 



 
 
 
 

 
Keuzenotitie vervangingen openbare verlichting Hillegom 

V4_1  pagina 10 

 

 

3 Huidige situatie 

3.1 Opbouw areaal 
De OVL bestaat nu (23 augustus 2018 uit 3.981 masten, 4.020 armaturen met 4.340 lichtbronnen. 
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Om ervoor te zorgen dat de OVL blijft branden, moet regelmatig onderhoud worden uitgevoerd en 

materialen worden vervangen. Jaarlijks wordt het budget in eerste instantie gebruikt voor het 

verhelpen van storingen, schades en vandalisme, in tweede instantie voor gepland onderhoud 

zoals preventieve lampvervanging en schilderwerk. Als laatste wordt het budget gebruikt voor het 

vervangen van materiaal dat het einde van haar levensduur heeft bereikt. Voor lichtmasten is dat 

in de gemeente Hillegom na 40 jaar en voor armaturen is dat 20 jaar. 

3.2 Beschikbaar budget 
Het beschikbaar budget, voor Beheer en Onderhoud, Energie- en Netwerkkosten, voor de 

gemeente Hillegom in 2018-2022 (conform opgave) ziet er als volgt uit: 

 

 
Budget 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

 2023 

Onderhoud en beheer €   65.000 €   65.000 €   65.000 € 65.000 € 65.000 

Energie- en 

Netwerkkosten 
€   80.000 €   80.000 €   80.000 €  80.000 €   80.000 

TOTAAL € 145.000 € 145.000 € 145.000 € 145.000 € 145.000 
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Voor grootschalige vervangingen (armaturen en lichtmasten), bij einde levensduur, worden in het 

investeringplan jaarlijks de benodigde bedragen gereserveerd, voor de komende vijf jaar is voor 

grootschalige vervanging jaarlijks € 111.000,- in de begroting opgenomen. Afhankelijk van het te 

kiezen scenario, uit de in deze keuzenotitie opgenomen scenario’s, worden de juiste investeringen 

voor de periode 2019 – 2023 opgenomen in de gemeentelijke begroting. 

3.3 Investering drukt kosten voor beheer en onderhoud en energie 
Bij vervanging worden armaturen in LED uitgevoerd, het energieverbruik zal afnemen tot het 

moment dat alle armaturen naar LED zijn vervangen. Hetzelfde geldt voor de onderhoud- en 

beheerkosten, omdat de groepsremplace afneemt naar € 0. Voorwaarde hiervoor is dat de 

Investeringsplannen voorzien in de structurele vervanging van armaturen en lichtmasten, wanneer 

zij het einde van de levensduur hebben bereikt. 

  

In werkelijkheid is de investerings/vervangingsbehoefte allesbehalve gelijkmatig, maar zeer grillig. 

Op basis van technische levensduur is er volgens de beschikbare areaalgegevens een theoretische 

achterstand in vervanging van afgeschreven lichtmasten en armaturen. Aan het einde van 2018 

bedraagt  de achterstand nog 78 stuks lichtmasten en 152 armaturen. De waarde van deze 

achterstand bedraagt eind 2018 € 161.093 (handeling en materiaal) en wordt in de periode  

2019-2023 weggewerkt. 

3.4 Benodigd budget 
Het werkelijk benodigd budget voor vervagingen kent een grillig verloop vanwege de spreiding in 

vervangingsmomenten. Dit komt door de stedenbouwkundige ontwikkeling van de gemeente 

Hillegom. Zie de figuren in bijlage 2, waarin deze grilligheid zichtbaar is gemaakt. 

 

Het is wenselijk om met vaste budgetten per periode te werken. De gemeente Hillegom heeft 

gekozen voor een budgetperiode van vijf jaar, te beginnen met 2019 tot en met 2023. Per periode 

is het gemiddeld benodigd budget per jaar berekend voor Onderhoud en Beheer, Energie en 

Netwerkkosten. Opgemerkt wordt dat hierbij géén vervangingsinvesteringen zijn meegnomen.  

 

Het resultaat voor het benodigd budget ‘Beheer en Onderhoud Energie- en Netwerkkosten’ is in 

onderstaande grafiek weergegeven.  
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De investeringsbehoefte is in de onderstaande grafiek meegenomen. 

 
 

De som van beide budgetten is noodzakelijk om het huidige areaal aan openbare verlichting, 

volgens de huidige werkwijze in stand te kunnen houden. 

3.5 Energiebesparing 
Door het vervangen van (conventionele) armaturen naar LED armaturen (voorbereid op dimmen), 

wordt fors op energieverbruik bespaard. 

Met de huidige werkwijze kan in de komende jaren nog 36% op energieverbruik bespaard worden. 

 

Energieakkoord 

Aan de doelstelling van het Energieakkoord in 2020 (20% besparing t.o.v. 2013) wordt niet voldaan: 

in 2020 wordt met de huidige techniek en de huidige werkwijze slechts 15% energiebesparing 

bereikt. De beoogde doelstelling voor 2020, een energiebesparing van 20%, wordt pas in 2023 

bereikt. 

 

De doelstelling voor 2030 (50% besparing t.o.v. 2013) wordt niet bereikt (36% in 2030). De 

maximale besparing (ten opzichte van 2013) in dit scenario bedraagt 45% en wordt in 2038 bereikt. 

Hierbij moet opgemerkt worden, dat deze besparing is gebaseerd op de huidige technologie.  

De LED-technologie ontwikkelt zich in dusdanig hoog tempo dat het aannemelijk is dat het 

energieverbruik bij toekomstige LED-modellen verder zal afnemen. De besparing in 2030 zal dan 

zeker hoger uitkomen. Naar verwachting zal de beoogde besparing van 50% haalbaar zijn, maar zal 

dan vermoedelijk pas later (rond 2038) gehaald worden. 

 



 
 
 
 

 
Keuzenotitie vervangingen openbare verlichting Hillegom 

V4_1  pagina 14 

 

 

 
 

3.6 Risico’s 
Om de risico’s te beheersen is onderhoud nodig. Hiervoor moet voldoende budget beschikbaar 

zijn. Als het budget ontoereikend blijkt, dan: 

- zullen risico’s onbeheersbaar worden en kan leiden tot schade; 

- zal de omvang van te vervangen afgeschreven materialen toenemen; 

- zullen de klachten toenemen, omdat het oude materiaal vaker defecten zal vertonen; 

- is er minder sociale veiligheid en verkeersveiligheid, omdat de lichtkwaliteit van de oude 

materialen afneemt en de kans op afbreken en omvallen van lichtmasten toeneemt; 

- wordt er niet voldaan aan landelijke richtlijnen, wetgeving en regelgeving. Volgens het 

burgerlijk wetboek moet de installatie systematisch en naar behoren worden 

onderhouden.  
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4 Maatregelen 

Er is een aantal maatregelen denkbaar die een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de 

duurzaamheid, veiligheid, het verminderen van klachten en het wegwerken van de piek in 

vervanging van afgeschreven materialen. 

4.1 Levensduurverlenging areaal 
De in Nederland standaard gehanteerde vervangingsgrondslagen van masten en armaturen zijn 40 

en resp. 20 jaar. Meting van restlevensduur van de lichtmasten en de opkomst van de LED-

armaturen geeft ons nu mogelijkheid om deze vervangingsgrondslagen te herzien. 

 

De vervangingstermijn van masten kan op basis van metingen worden verlengd naar 46 jaar. Die 

van armaturen wordt hierop aangepast met een verlenging naar 23 jaar, om de vervangingscyclus 

gelijk te laten lopen. Een lichtmast gaat 2x zo lang mee als een armartuur; halverwege de 

levensduur van de lichtmast wordt het armatuur dan vervangen. Aan het einde van de levensduur 

van de lichtmast worden beide vervangen. 

 

Bij het uitstellen van een vervanging bestaat het risico dat masten omvallen of armaturen 

afbreken.  Het risico voor masten is echter klein, doordat alle masten boven de 6m worden 

gemeten. Hierbij krijgen goedgekeurde masten de garantie om 6 jaar langer te blijven staan.  

De meting wordt uitgevoerd aan het einde van de gebruikelijke technische levensduur (40 jaar). 

 

Het risico voor armaturen is klein, omdat bij periodieke werkzaamheden zoals reiniging of 

inspectie, het armatuur wordt geïnspecteerd op afbreekrisico. 

De afname van lichttechnische kwaliteit, als gevolg van de uitgestelde vervanging van armaturen, is 

te verwaarlozen. 

 

Voor LED-armaturen geldt dat de LED-units veelal voor 100.000 branduren worden gegarandeerd. 

Bij 4.200 branduren per jaar (nachtbranders) is een verlengde levensduur van 23 jaar haalbaar. 

Hierbij zit nog een kleine onzekerheid: de leddrivers hebben een verwachte levensduur van ca. 15 

tot 20 jaar. Fabrikanten werken momenteel om de technische levensduur van de drivers een 

armatuurleven lang (23 jaar) mee te laten gaan. In deze keuzenotitie hebben wij géén rekening 

gehouden met een kleine kans op tussentijdse vervangingen van de leddrivers. 

4.2 Dimmen van verlichting 
De richtlijn NPR 13201:2017 biedt de mogelijkheid om het lichtniveau aan te passen aan de afname 

van het verkeer. Het is noodzakelijk om een extra programmeerhandeling te doen voor het 

activeren van de dimfunctie in de leddrivers. Voorwaarde hierbij is dat het armatuur voorzien dient 

te zijn van een programmeerbare dimbare driver. De LED-armaturen zijn, via duurzaam inkopen, al 

enkele jaren geschikt voor dimmen (programmeerbare dimbare driver). 
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In de gemeente Hillegom wordt op dit moment slechts zéér beperkt gedimd (2%) volgens een 

eigen dimregime. Voor de calculatie is gekozen om te rekenen met het algemeen voorkomende 

dimregime 3A. 

 

 
Dimmen heeft effect op het energieverbruik per lichtpunt: Minder licht = minder vermogen = 

minder energie. Dimmen heeft géén effect op de vaste kosten per lichtpunt. Wanneer het 

dimprofiel, af fabriek, geprogrammeerd wordt varieren de extra kosten per fabrikant van € 0,- tot 

ca. € 25,-. In dit calculatiemodel hebben we een meerprijs gerekend van € 20,- per armatuur. 

 

De maatregel Dimmen geeft invulling aan de ambitie duurzaamheid en kostenreductie. Door het 

dimmen wordt energie bespaard. Doordat de reductie van de energiekosten groter is dan de 

investeringskosten van de dimunits, worden de gemiddelde exploitatiekosten lager. 

4.3 Telemanagement 
In tegenstelling tot het programmeren op armatuurniveau, fysiek in de armaturen op straat, is het 

mogelijk om via Telemanagement te kunnen communiceren met de armaturen op straat. De 

communicatie verloopt in twee richtingen. Hierdoor kunnen de dimsturingen vanaf een centrale 

locatie (PC of internet) op afstand geprogrammeerd worden. Het grote voordeel hierbij is dat 

aanpassingen in dimprofielen eenvoudig en centraal gewijzigd kunnen worden. Om 

Telemangement te realiseren, is per armatuur een extra investering nodig van € 125,-. Er zijn 

diverse leveranciers en de keuze kan op een later tijdstip plaatsvinden. 

Melden van storingen 

Naast het centraal kunnen wijzigen van de dimprofielen, heeft telemanagement ook nog een ander 

bijkomend voordeel en dat is dat armaturen storingen in de lampunit, de driver of bij uitval van de 

voeding, dit zelf melden. Hierdoor worden automatisch alle storingen direct zichtbaar en is men 

niet meer afhankelijk van storingsmeldingen door de bewoners of weggebruikers. Ook hoeven er 

géén schouwrondes meer gereden te worden, om in beeld te krijgen welke armaturen er 

uitgevallen zijn. 

Statisch dimmen 

Van statisch dimmen is er sprake als er dagelijks volgens het zelfde dimfrofiel gedimd wordt. Of er 

nu sprake is van een voorgeprogrammeerd dimprofiel in het armatuur (hard geprogrammeerd), of 

centraal aangestuurd via Telemanagement. Er wordt namelijk niet gedimd op verkeersaanbod, 

weersgesteldheid en dergelijke. 

Dynamisch dimmen 

Zodra er via sensoren gemeten wordt welke lichtbehoefte er werkelijk op straat nodig is, kan er, 

indien het aanbod van verkeer dit toelaat, (verder) gedimd worden dan er volgens het 

geprogrammeerd (statisch) dimprofiel (3A) voorgeprogrammeerd is.  
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In dat geval is er sprake van dynamisch dimmen. Het licht kan dan naar behoefte verder gedimd 

worden of zelfs weer (tijdelijk) naar een hoger lichtniveau (max 100%) geschakeld worden. 

Hierdoor kan er op termijn meer energie bespaard worden dan met statisch dimmen. Het licht kan 

immers verder gedimd worden, wanneer er bijvoorbeeld geen verkeersaanbod is. 

 

Voor dynamisch dimmen zijn op een deel van de lichtmasten sensoren nodig, die de aanwezigheid 

van personen, fietsers of verkeer kunnen waarnemen. Deze informatie kan binnen 

Telemanagement worden gebruikt om de verlichting in de stille uren verantwoord verder te 

kunnen dimmen. Dit vergt momenteel nog een aanzienlijke investering en levert in woonwijken, 

door de relatief kleine lichtpunten slechts een beperkte energiebesparing op.     

4.4 Vervanging afgeschreven materialen 
Er is een beperkte achterstand in vervanging van afgeschreven materialen. Om de negatieve 

gevolgen hiervan te beperken is het noodzakelijk om deze achterstand weg te werken. Gezien de 

ruimte in het beschikbare budget kan direct een inhaalslag gemaakt worden. Bij het uitwerken van 

de scenario’s is het vervangen van reeds afgeschreven materialen binnen de komende 

budgetperiode van 5 jaar (2018-2022) inbegrepen. 

 

De maatregel Vervanging afgeschreven materialen geeft invulling aan verantwoord beheer waarbij 

sprake is van verhoogde veiligheid en kostenneutraliteit. 

 

4.5 Voldoen aan Energieakkoord 2030 
Armaturen hebben in Hillegom een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Dat betekent dat over 20 jaar 

alle armaturen vervangen zijn en de maximale energiebesparing is gerealiseerd. 

Met de maatregel Voldoen aan Energieakkoord 2030 worden de armatuurvervangingen zodanig 

gepland dat in 2030 een energiebesparing van 50%, ten opzichte van 2013, wordt gerealiseerd. 

Indien de maximaal te realiseren besparing minder dan 50% bedraagt, worden de 

armatuurvervangingen zo gepland dat in 2030 de maximaal haalbare besparing wordt gerealiseerd. 

Consequentie van deze maatregel is dat een deel van de armaturen eerder dan de 

afschrijvingstermijn worden vervangen. Het voordeel is dat er al eerder bespaard wordt op 

energie- en onderhoudskosten. 

4.6 LED 
De ontwikkeling van LED-verlichting heeft een vlucht genomen waardoor we niet meer om LED 

heen kunnen. Door LED-verlichting toe te passen kan significant energie worden bespaard. De 

investeringskosten van een LED-armatuur zijn nu gemiddeld nog € 75 hoger dan een conventioneel 

armatuur. De verwachting is dat zowel de energiebesparing als het prijsverschil zich in de komende 

jaren positief zullen ontwikkelen. In de berekening is daarom rekening gehouden met een 

prijsverschil van € 50. 

Om de maatregel door te voeren is nu een extra investering nodig die zich gemiddeld na ca. 7 jaar 

terug verdient.  

 

Deze maatregel LED geeft invulling aan de ambitie duurzaamheid en uiteindelijk kostenreductie. 

Door gebruik te maken van LED wordt energie bespaard en dalen de onderhoudskosten. 
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Noot: Vanwege de toenemende vraag naar LED-armaturen zal het verkoopvolume van 

conventionele armaturen afnemen, waardoor de prijs van conventionele armaturen op termijn zal 

stijgen. LED-armaturen zullen naar verwachting goedkoper worden, wat het financiële effect van de 

maatregel ‘vervangen door LED’ zal vergroten. 

 

Vanuit het door de landelijk overheid opgelegde ‘Duurzaam Inkopen’2 zijn de LED-armaturen 

standaard voorzien van een dimbare LED-driver. Dit houdt in dat de huidige generatie LED-

armaturen geschikt zijn voor dimmen.  

 

Wanneer het dimprofiel af fabriek geprogrammeerd wordt, variëren de extra kosten per fabrikant 

van € 0,- tot ca. € 25,-. Met de rekenfase voor deze Keuzenotitie hebben we voor het 

programmeren van de leddriver een meerprijs gerekend van € 20,- per armatuur voor het dimmen. 

 

De gemiddelde kosten voor het programmeren van het dimregime in de leddrivers is in de 

berekeningen voor scenario 1 niet meegenomen. Bij de scenario’s 2 en 3 is hiermee wel gerekend. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 
2 Duurzaam inkopen is geïnitiëerd door de Taskforce Verlichting. 
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5 Scenario’s 

Naast het doorrekenen van het scenario met de huidige werkwijze (zie ook scenario 1) zijn nog 

twee scenario’s uitgewerkt: 

 Scenario 1: Basis. Armaturen worden op basis van technische levensduur (20 jaar) 

vervangen door een LED-variant. Ook lichtmasten worden op basis van technische 

levensduur (40 jaar)3 vervangen. In dit scenario is dimmen niet meegenomen.  

 Scenario 2: Verlengde Levensduur, waarbij statisch gedimde LED armaturen worden 

toegepast, aangestuurd via telemanagement. Tevens wordt de levensduur van het areaal 

verantwoord verlengd naar 46 jaar voor masten en 23 jaar voor armaturen. Het dimmen 

(statisch, via Telemanagement) is zowel voor woonwijken als voor de doorgaande wegen 

meegenomen volgens het dimfrofiel 3A; 

 Scenario 3: Energieakkoord. In dit scenario worden de armaturen versneld vervangen naar 

LED-varianten, met als doel om in 2030 zo dicht als mogelijk bij de 50% energiebesparing 

(t.o.v. 2013) te komen. Het (statisch) dimmen (via Telemanagement) in de woongebieden 

en doorgaande wegen, is hierin meegenomen volgens het dimprofiel 3A. Dit om aan de 

uitgangspunten van het Energieakkoord zoveel als mogelijk tegemoet te kunnen komen. 

 

5.1 Scenario 1: Basis 

 Maatregelen 

Het scenario Basis beschrijft de huidige werkwijze en bestaat uit de volgende maatregelen: 

 

Vervanging van afgeschreven materialen om de nadelige gevolgen hiervan tegen te gaan. In plaats 

van incidentele correcties is het verstandig om het budget op een minimaal benodigd niveau te 

brengen. Naast het reguliere bugdet voor openbare verlichting (Beheer- en Onderhoudskosten, 

Energie- en Netwerkkosten) is er jaarlijks ook een Investeringsbudget benodigd voor het vervangen 

van armaturen en lichtmasten, die het einde van de levensduur bereikt hebben. 

 

Omdat er in Hillegom tot nu toe sporadisch gedimd wordt en niet in de verblijfsgebieden, is in dit 

scenario dimmen ook niet op grote schaal meegenomen.  

 

Bij het vervangen van armaturen worden LED armaturen toegepast. Gezien de ontwikkeling van de 

afgelopen jaren is LED eigenlijk de enige logische keuze. De initiële investering is hoger, maar het 

product verdient zich op dit moment gemiddeld in zeven jaar terug. Overigens wordt op dit 

moment nog nauwelijks conventionele verlichting toegepast bij (grootschalige) vervangingen.  

De energiebesparing bij toepassing van LED armaturen wordt direct genomen en derhalve draagt 

deze maatregelen in hoge mate bij aan het halen van de milieudoelstellingen van het 

energieakkoord.  

 

                                                                 

 

 
3 Tot voor kort zijn de masten zelfs vervangen op 30-jarige leeftijd. 
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 Berekend gemiddeld budget 

In bijlage 1 is de opbouw van het berekend gemiddelde jaarlijks benodigd budget te zien. In de 

tabel vindt u het berekend gemiddeld jaarlijks benodigd budget voor 2019 en voor de eindsituatie 

in 2038, wanneer het areaal gelijkmatig over de levensduur vervangen zou worden. Hieruit is af te 

leiden dat er sprake is van een groeimodel. De kosten voor onderhoud en energie lopen direct 

terug, omdat LED verlichting minder onderhoud vraagt en minder energie verbruikt.  

Er is met dit scenario in de eindsituatie (over 20 jaar, als alle armaturen zijn vervangen) ten 

opzichte van 2018 nog 36% op energieverbruik te besparen en 19% besparing op de energiekosten. 

Het resultaat van de berekening toont aan dat met dit scenario, het totaalbudget op termijn (in de 

eindsituatie: € 264.233 t.o.v. €300.952) 12% voordeliger is, ten opzichte van de huidige werkwijze 

nu. 

 

 Jaarlijks benodigd budget 

Het werkelijk jaarlijks benodigd budget kent een grillig verloop vanwege de spreiding in 

vervangingsmomenten. Dit komt door de stedenbouwkundige ontwikkeling van de gemeente 

Hillegom. Zie de figuren in bijlage 2, waarin deze grilligheid zichtbaar is gemaakt. Hierbij zijn voor 

het jaarlijks benodigd OVL-budget (Beheer en Onderhoud, Energie- en Netwerkkosten) en de 

investeringskosten (voor vervangingen) twee gescheiden grafieken gebruikt, waarbij direct op valt 

dat het jaarlijks benodigd OVL-budget in de tijd afneemt t/m 2038, als alle armaturen zijn 

vervangen door energiezuinige LED-armaturen.  

 

Het is wenselijk om met vaste budgetten per periode te werken. Het beleid geldt voor vijf jaar. Per 

periode is het gemiddelde budget per jaar berekend voor Onderhoud en Beheer, Energie- en 

Netwerkkosten en Investeringen. Het resultaat, waarbij regulier budget (Beheer, Onderhoud, 

Energie- en Netwerkkosten) en de benodigde Investeringen zijn opgeteld, is in onderstaande 

grafiek weergegeven. 

 

 
 

 

 

 Energiebesparing 

Door het vervangen van (conventionele) armaturen naar gedimde LED armaturen wordt fors op 

energieverbruik bespaard. 

Met de huidige werkwijze kan in de komende jaren nog 36% op energieverbruik bespaard worden. 
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Energieakkoord 

Aan de doelstelling van het Energieakkoord in 2020 (20% besparing t.o.v. 2013) wordt niet voldaan 

(slechts 15% energiebesparing in 2020). De beoogde besparing wordt pas in 2023 bereikt. 

 

De doelstelling voor 2030 (50% besparing t.o.v. 2013) wordt niet bereikt (36% in 2030). De 

maximale besparing (ten opzichte van 2013) in dit scenario bedraagt 45% en wordt in 2038 bereikt. 

Hierbij moet opgemerkt worden, dat deze besparing is gebaseerd op de huidige technologie.  

De LED-technologie ontwikkelt zich in dusdanig hoog tempo dat het aannemelijk is dat het 

energieverbruik bij toekomstige LED-modellen verder zal afnemen. De besparing in 2030 (36%, 

gebaseerd op de huidige stand van de techniek) zal dan zeker hoger uitkomen, maar of de beoogde 

besparing van 50% behaald zal worden is ongewis. Bij de huidige werkwijze zal de maximale 

besparing dan vermoedelijk pas later (rond 2038) gehaald worden. 
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5.2 Scenario 2: Verlengde levensduur 

 Maatregelen 

Het scenario ‘Verlengde levensduur’ bestaat uit de volgende maatregelen: 

 

Vervanging van afgeschreven materialen om de nadelige gevolgen hiervan tegen te gaan. In plaats 

van incidentele correcties is het verstandig om het areaal op een minimaal benodigd niveau te 

brengen. Naast het reguliere bugdet voor openbare verlichting (Beheer- en Onderhoudskosten, 

Energie- en Netwerkkosten) is er jaarlijks ook een Investeringsbudget benodigd voor het vervangen 

van armaturen en lichtmasten, die het einde van de levensduur bereikt hebben. 

 

De levensduur van lichtmasten en armaturen wordt verantwoord verlengd met beperkt risico. 

Alle masten met een leeftijd van minimaal 40 jaar en hoger dan 6m worden op stabiliteit gemeten. 

Goedgekeurde masten krijgen een levensduurverlenging, met garantie, van 6 jaar. Het beperkte 

risico van omvallen heeft betrekking op masten van kleiner dan of gelijk aan 6m. 

 

Alle armaturen worden bij vervanging voorzien van een statisch dimmen4   (dimprotocol 3A). Dit 

dimmen wordt, in combinatie met een telemanagement systeem, gerealiseerd, bij het vervangen 

van armaturen.  

 

Vooruitlopend op dynamisch dimmen in de toekomst en de keuze voor Telemanagement, is het 

raadzaam om bij nieuwe led-armaturen de standaard Zhaga-connector mee te nemen. Hierdoor 

wordt het plaatsen van sensoren op en aan het armatuur eenvoudig. De meerkosten van deze 

fabricaat-onafhankelijke gestandaardiseerde connector varieert in prijs van € 0,- tot ca. € 30,- per 

armatuur, afhankelijk van de fabrikant van de armaturen. 

 

Bij het vervangen van armaturen worden LED armaturen toegepast. Gezien de ontwikkeling van de 

afgelopen jaren is LED eigenlijk een logische keuze. De initiële investering is hoger, maar het 

product verdient zich op dit moment gemiddeld in zeven jaar terug. Op dit moment is LED al de 

enige logische keuze en wordt nauwelijks conventionele verlichting toegepast bij (grootschalige) 

vervangingen. De energiebesparing wordt direct genomen en derhalve draagt deze maatregelen in 

hoge mate bij aan het halen van de milieudoelstellingen van het energieakkoord.  

 Berekend gemiddeld budget 

In bijlage 1 is de opbouw van het berekend gemiddeld jaarlijks benodigd budget te zien, waarvan 

de samenvatting in de onderstaande tabel is weergegeven. In deze tabel vindt u het benodigd 

budget voor 2019 en voor de eindsituatie in 20415, indien het areaal gelijkmatig over de 

levensduur vervangen zou worden. Hieruit is af te leiden dat er sprake is van een groeimodel. De 

kosten voor onderhoud en energie lopen direct terug, omdat LED verlichting minder onderhoud 

vraagt en minder energie verbruikt.  

 

Er is met dit scenario in de eindsituatie (over 23 jaar) ten opzichte van 2018 nog 44%  op 

energieverbruik te besparen (gebaseerd op statisch dimmen) en 22% besparing op de 

energiekosten. Het resultaat van de berekening toont aan dat met dit scenario, het totaalbudget 

                                                                 

 

 
4 Afhankelijk van het dimniveau kan het zijn dat er op bepaalde uren niet meer voldaan wordt aan het PKVV. 
5 23 jaar na nu, i.v.m. levenduurverlenging van armaturen en lichtmasten, wanneer alle armaturen vervangen 
zijn. 
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bij aanvang 4% duurder (€ 312.936 t.o.v. € 300.952) is en op termijn (in de eindsituatie) 8% 

goedkoper (€ 277.929 t.o.v. € 300.952) wordt t.o.v. de huidige werkwijze nu. Zie hiervoor Bijlage 1. 

 Jaarlijks benodigd budget 

Het jaarlijks benodigd budget kent een grillig verloop vanwege de spreiding in 

vervangingsmomenten. Dit komt door de stedenbouwkundige ontwikkeling van de gemeente 

Hillegom. Zie de figuren in bijlage 3, waarin deze grilligheid zichtbaar is gemaakt. 

 

Het is wenselijk om met vaste budgetten per periode te werken. Het beleid geldt voor vijf jaar. Per 

periode is het gemiddelde budget per jaar berekend voor Onderhoud en Beheer, Energie- en 

Netwerkkosten, en Investeringen. Het resultaat is in onderstaande grafiek weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Energiebesparing 

Door het vervangen van (conventionele) armaturen naar gedimde LED armaturen wordt fors op 

energieverbruik bespaard. 

Met (de werkwijze vanuit) scenario 2 kan in de komende jaren nog 44% op energieverbruik 

bespaard worden. 

 

Energieakkoord 

Aan de doelstelling van het Energieakkoord in 2020 (20% besparing t.o.v. 2013) wordt niet voldaan 

(14% energiebesparing in 2020). Dit wordt mede veroorzaakt door de grootschalige vervanging van 

armaturen die vóór 2013 heeft plaatgevonden en waarbij de grootste energieverbruikende 

armaturen zijn vervangen door de destijds voor handen zijnde energiezuinige varianten (armaturen 

met spaarlamp-achtige lichtbronnen). De komst van de LED-armaturen biedt momenteel weer 

nieuwe perspectieven en belooft ook voor de toekomst mogelijkheden.De beoogde besparing van 

20% op energieverbruik wordt pas in 2025 bereikt. 

 

De doelstelling voor 2030 (50% besparing t.o.v. 2013) wordt niet bereikt (36% energiebesparing in 

2030). De beoogde besparing wordt in 2041 behaald. De maximale besparing (ten opzichte van 

2013) in dit scenario bedraagt 51% en wordt in 2041 bereikt. 

Hierbij moet opgemerkt worden, dat deze besparing is gebaseerd op de huidige technologie.  

De LED-technologie ontwikkelt zich in dusdanig hoog tempo dat het aannemelijk is dat het 

energieverbruik bij toekomstige LED-modellen verder zal afnemen. De besparing in 2030 zal dan 

zeker hoger uitkomen, maar of de beoogde besparing van 50% behaald zal worden is ongewis.  
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5.3 Scenario 3: Energieakkoord 

 Maatregelen 

Het scenario Energieakkoord bestaat uit de volgende maatregelen: 

 

Vervanging van afgeschreven materialen om de nadelige gevolgen hiervan tegen te gaan. In plaats 

van incidentele correcties is het verstandig om het budget op een minimaal benodigd niveau te 

brengen. Naast het reguliere bugdet voor openbare verlichting (Beheer- en Onderhoudskosten, 

Energie- en Netwerkkosten), is er jaarlijks ook een Investeringsbudget nodig voor het vervangen 

van armaturen en lichtmasten, die het einde van de levensduur bereikt hebben. 

 

Evenals bij scenario 2, wordt in dit scenario rekening gehouden met statische dimming i.c.m. 

Telemanagement. Er wordt in dit scenario géén gebruik gemaakt van de verlengde levensduur van 

armaturen en masten. 

 

Bij het vervangen van armaturen worden LED armaturen toegepast. Gezien de ontwikkeling van de 

afgelopen jaren is LED eigenlijk de enige logische keuze. De initiële investering is hoger, maar het 

product verdient zich op dit moment gemiddeld in zeven jaar terug. Overigens wordt op dit 

moment nog nauwelijks conventionele verlichting toegepast bij (grootschalige) vervangingen.  

De energiebesparing bij toepassing van LED armaturen wordt direct genomen en derhalve draagt 

deze maatregelen in hoge mate bij aan het halen van de milieudoelstellingen van het 

energieakkoord.  

 

Om zoveel als mogelijk aan de doelstelling van het Energieakkoord 2030 te voldoen, worden 

armaturen versneld vervangen naar dimbare LED varianten. Hiervoor moeten alle geplande 

armatuurvervangingen in de periode 2031-2038 (1.042 stuks) ook worden uitgevoerd in de periode 

2019-2030. Deze armaturen worden dus gemiddeld zo’n 8 jaar vervroegd (t.o.v. scenario 1) 

vervangen. 
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 Berekend gemiddeld budget 

De besparingen op energieverbruik en energiekosten zijn gelijk aan die van scenario 2, met als 

verschil dat de besparing in 2030 wordt bereikt in plaats van in 2042 (over 23 jaar). Tot 2030 zullen 

de investeringen hoger uit vallen, door de vervroegde vervanging van armaturen. Uit de tabel in   

bijlage 1 is te halen dat de benodigde financiën bij aanvang in 2019 37% (€ 412.210 t.o.v.  

€ 300.952) hoger zijn t.o.v. scenario 1 in 2018 en in 2030 24% (€ 372.013 t.o.v. € 300.952) hoger 

zijn. Na 2030 zullen de benodigde financiën (totaal budget) beduidend lager uitvallen tot 2038: 

43% voordeliger(€ 172.558 t.o.v. € 300.952), omdat de in de periode 2031 – 3038 benodigde 

investeringen al vóór 2031 zijn gedaan. 

 Jaarlijks benodigd budget 

Het werkelijk jaarlijks benodigd budget kent een grillig verloop vanwege de spreiding in 

vervangingsmomenten. Dit komt door de stedenbouwkundige ontwikkeling van de gemeente 

Hillegom. Zie de figuren in bijlage 4, waarin deze grilligheid zichtbaar is gemaakt. 

 

Het is wenselijk om met vaste budgetten per periode te werken. Het beleid geldt voor vijf jaar. Per 

periode is het gemiddelde budget per jaar berekend voor Onderhoud en Beheer, Energie- en 

Netwerkkosten, en Investeringen. Het resultaat is in onderstaande grafiek weergegeven. 

 

 
 

 

In deze keuzenotitie is voor de structurele vervanging van armaturen uitgegaan van een lineaire 

grafiek. Dit om de vervroegde vervanging van armaturen over een zo lang mogelijke periode uit te 

smeren en niet deze extra investering in 2030 te doen. Naast een grote investeringspiek in 2030, 

wordt dan tevens voorkomen dat zich, 20 jaar later, opnieuw een enorme investeringspiek voor zal 

doen.  

 Energiebesparing 

Door het vervangen van (conventionele) armaturen naar gedimde LED armaturen wordt fors op 

energieverbruik bespaard. Met de werkwijze vanuit scenario 3 kan in de komende jaren nog 44% 

op energieverbruik bespaard worden (ten opzichte van nu). Deze besparing wordt in 2030 bereikt, 

door het vervroegd vervangen van alle armaturen die in de periode 2030 – 2036 het einde van hun 

levensduur bereikt hebben, voor 2030 te vervangen. 
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Energieakkoord 

Aan de doelstelling van het Energieakkoord in 2020 (20% besparing t.o.v. 2013) wordt net voldaan 

(19,8% energiebesparing in 2020). De komst van de LED-armaturen biedt momenteel weer nieuwe 

perspectieven en belooft ook voor de toekomst mogelijkheden. De besparing in 2020 zal dan zeker 

hoger uitkomen dan 20%. 

 

De doelstelling voor 2030 (50% besparing t.o.v. 2013) wordt ook bereikt (51% in 2030). 

Hierbij moet opgemerkt worden, dat deze besparing is gebaseerd op de huidige technologie.  

De LED-technologie ontwikkelt zich in dusdanig hoog tempo dat het aannemelijk is dat het 

energieverbruik bij toekomstige LED-modellen verder zal afnemen. De besparing in 2030 zal dan 

ook weer hoger uitkomen. 
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6 Vergelijking scenario’s 

6.1 Financieel 
Voor het berekenen van de benodigde budgetten is het uitgangspunt: gelijkblijvend budget per 

periode van vijf jaar. 

De benodigde budgetten zijn in onderstaande grafiek weergegeven. 

 

 
 

 
 

Scenario 1, waarbij de huidige werkwijze doorgezet wordt, is het goedkoopste scenario. 
Opgemerkt dient te worden dat zowel in 2020 als 2030 niet voldaan wordt aan de doelstellingen 
van het Energieakkoord.  
 
Scenario 2, waarbij gebruik gemaakt wordt van telemanagement, heeft over de gehele levensduur 
de hogere exploitatiekosten en een langere doorlooptijd. De investering in componenten voor 
telemanagement verdient zich, op basis van de huidige inzichten, niet terug, maar men is klaar 
voor de toekomst met dimmen. Ook met dit scenario wordt er zowel in 2020 als 2030 niet voldaan 
aan de doelstellingen van het Energieakkoord. 
 

scenario
levensduur 

installatie

exploitatiekosten over 

levensduur

gemiddelde 

exploitatiekosten

per jaar

verschil 

t.o.v. 

Huidige

werkwijze

verschil

t.o.v. 

meest

voordelig

Scenario 1: Basis 40 jaar € 10.954.869 € 273.872 +0,0% +0,0%

Scenario 2: 

Verlengde 

Levensduur

46 jaar € 12.964.344 € 281.834 +2,9% +2,9%

Scenario 3: 

Energieakkoord 

2030

40 jaar € 11.950.525 € 298.763 +9,1% +9,1%
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Scenario 3, waarin versneld wordt vervangen om aan het Energieakkoord 2030 te voldoen,  is in 
aanvang het duurste, omdat in de periode tot 2030 armaturen vervroegd worden vervangen. Ná 
deze periode is dit scenario het goedkoopste, vooral omdat de vervangingsinvestering (op 
armaturen) zeer beperkt is, maar ook omdat de maximale energiebesparing in 2030 is bereikt en 
de remplace volledig is komen te vervallen. 

6.2 Kwalitatief overzicht 
In onderstaande tabel is het kwalitatieve overzicht van de scenario’s weergegeven. 

 

 
 

Hieruit is op te maken dat alleen met scenario 3 de doelstelling in 2020 van het Energieakkoord 

behaald wordt. Ook de doelstelling in 2030 wordt, op basis van de huidige technologische stand 

van zaken, alleen bij scenario 3 behaald. Echter, de LED-technologie ontwikkelt zich in dusdanig 

hoog tempo dat het aannemelijk is dat het energieverbruik bij toekomstige LED-modellen verder 

zal afnemen. Hierdoor is de kans aanwezig dat de doelstelling in 2030 ook behaald kan worden met 

scenario 1 en 2, maar dat is vrij onzeker. 

 

Scenario 2: verlengde levensduur:  Dit scenario heeft als pluspunt ten opzichte van scenario 1 dat, 

door gebruik te maken van dimmers en telemanagement deels ‘Licht op Maat’ geboden wordt. 

Hiermee wordt bedoeld dat het lichtniveau, door gebruik te maken van dimregimes, wordt 

afgestemd op het verkeersaanbod (licht als het nodig is en minder licht als het kan en verantwoord 

is). Daarnaast worden de armaturen en lichtmasten, door de verlengde levenduur, later vervangen. 

Een nadeel hierbij is dat de energiebesparing ook later gerealiseerd wordt. 

 

Als ook de wens gehonoreerd moet worden om te voldoen aan de doelstellingen van het 

Energieakkoord in 2020 en 2030, is alleen scenario 3 een optie.  

 

Tijdens de uitvoering van scenario 3 kan op elk gewenst moment een proef met dynamisch dimmen 

(hst. 7.3) opgestart worden. Vanuit scenario 1 kan dit niet, omdat voor dynamisch dimmen 

Telemanagement een must is.   

Scenario 1: huidige 

werkwijze

Scenario 2: verlengde 

levensduur

Scenario 3: 

Energieakkoord 

(led+statisch dimmen)

Energiereductie 2020 (%) tov 2016 15% 14% 20%

Energiereductie 2030 (%) tov 2016 36% 36% 51%

Uiteindelijke energiereductie 45% 51% 51%

Impact op veiligheid Gelijk Gelijk Gelijk

Meer licht op straat Gelijk Gelijk Gelijk

Licht op maat Nee Nee Nee

Storingen
Afname Afname Afname

Aansprakelijkheidsrisico Gelijk Gelijk Gelijk

Voldoet aan ROVL Ja Ja Ja

Wegwerken vervangingsachterstand Ja Ja Ja

Kosten over levenscyclus 10.954.869€             € 12.964.344 € 11.950.525



 
 
 
 

 
Keuzenotitie vervangingen openbare verlichting Hillegom 

V4_1  pagina 30 

 

 

7 Advies 

7.1 Financieel 
Het huidige budget van € 145.000  is de komende jaren net niet voldoende om de huidige 

werkwijze verder door te zetten. Energiekosten en Beheer en onderhoud vergen met de huidige 

werkwijze meer budget dan er beschikbaar is (in 2019: € 160.000,-). Door besparing op 

energiekosten en onderhoudskosten, komt het benodigd budget met de huidige werkwijze in 2027 

onder de grens van het huidige budget en daalt in de komende jaren tot ca. € 124.500,-, voldoende 

om het huidige areaal met de huidige werkwijze te beheren, onderhouden en de energie- en 

netwerkkosten te bekostigen. 

 

Voor grootschalige vervangingen (armaturen en lichtmasten) zijn in het investeringplan voor 2019 

t/m 2022 extra financiën nodig. De hoogte van deze investeringen zijn afhankelijk van het te kiezen 

scenario (zie hiervoor hoofdstuk 6 en de bijlagen 2 t/m 5.  

 

In alle scenario’s worden de afgeschreven materialen in de komende periode van 2019-2023 

weggewerkt. Daarmee wordt aan één van de doelstellingen van de gemeente Hillegom door alle 

scenario’s voldaan. 

 

Op basis van de berekeningen in deze keuzenotitie heeft scenario 3 Energieakkoord de voorkeur. 

Dit is in beginsel niet het goedkoopste, maar wel het meest toekomstbestendige scenario. 

Bovendien wordt hiermee voldaan aan het Nationaal Energieakkoord in 2020 en 2030. De extra 

investering in telemanagement, uit scenario 2 en 3, verdient zich, op basis van de huidige stand van 

zaken (technisch en economisch), niet terug. 

7.2 Energieakkoord 
Doelstelling 2020 (20% besparing t.o.v. 2013) 

Deze doelstelling wordt alleen door scenario 3 behaald. Dit wordt mede veroorzaakt door de 

grootschalige vervangingen van armaturen die vóór 2013 hebben plaatgevonden en waarbij de 

grootste energieverbruikende armaturen zijn vervangen door de destijds voor handen zijnde 

energiezuinige varianten (armaturen met spaarlamp-achtige lichtbronnen). De komst van de LED-

armaturen biedt momenteel weer nieuwe perspectieven en belooft ook voor de toekomst 

mogelijkheden. 

 

Doelstelling 2030 (50% besparing t.o.v. 2013) 

Deze doelstelling wordt ook alleen door scenario 3 behaald. Dit wordt gerealiseerd door versnelde 

vervanging van de armaturen door led-armaturen, die zijn voorzien van Telemanagement met 

statische dimming. 

  

Zowel in het kader van het Energieakkoord (doelstelling van de gemeente Hillegom) als  de 

toekomstbestendigheid van de openbare verlichting wordt geadviseerd voor scenario 3 ‘Voldoen 

aan Energieakkoord 2030’ te kiezen. 
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7.3 Toekomstbestendigheid van openbare verlichting 
 

Armaturen voorzien van Zagha-connectoren 

Door de toepassing van Telemangement i.c.m. statisch dimmen (scenario 2 en 3) en het 

aanbrengen van de benodigde Zhaga-connectoren voor de telemangement-antenne (bovenzijde 

armatuur) en in de toekomst benodigde sensoren (onderzijde armatuur) is de openbare verlichting 

klaar voor de toekomst. Het zijn financieel gezien niet het goedkoopste scenario’s, maar de 

verlichting wordt hierdoor toekomstbestendig. 

 

Op het moment dat men het statisch dimprofiel wil verlaten, kan dit door het aanbrengen van 

sensoren en het centraal programmeren van de dynamische dimprofielen. Het statisch dimprofiel 

kan dan (lokaal) overruled worden door gedetecteerde afwezigheid van verkeer, waardoor er, 

afgestemd vanuit de verkeersbehoefte, veel meer gedimd kan worden. Hierdoor zal het 

energieverbruik verder teruggedrongen worden. Ook zijn de lichtpunten met de connector 

voorbereid op ‘Smart city’, waarbij sensoren breder ingezet kunnen worden dan alleen het 

aanpassen van het dimprofiel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan met meten van drukte, 

verkeersstromen e.d.  

 

Met de keuze voor Telemanagement is de gemeente klaar voor dynamisch dimmen, als de Zhaga 

connector (universele connector voor telemanagement en sensoren) in de armaturen meenemen 

(ca. € 30,- per armatuur). Voor Telemanagement is een Zhaga-connector aan de bovenzijde van het 

armatuur nodig en voor de sensoren aan de onderzijde van het armatuur. Financieel is met de 

connector in deze keuzenotitie reeds rekening gehouden. 

   

 

Proef Dynamisch dimmen 

 

Lopende de komende beleidsperiode kan overwogen worden, om te starten met een proef 

‘Dynamisch dimmen’, waarbij alleen nog de sensoren aangebracht hoeven te worden en centraal 

de programmering van ‘dynamisch’ dimmen gerealiseerd behoeft te worden. De sensoren kosten 

naar verwachting tussen de € 100,- en € 150,- per sensor. Deze proef kan vanuit scenario 3 

gebiedsgewijs met weinig inspanning gemaakt worden.  

 

In aanvulling op scenario 3, wordt in dit scenario rekening gehouden met extra energiebesparing 

door dynamische dimming i.c.m. Telemanagement. Dit houdt in dat er via Telemanagement 

gebruik gemaakt zal worden van sensoren op een deel van de armaturen, waardoor dimmen niet 

statisch op vaste tijdstippen hoeft te gebeuren, maar er gedimd kan worden op het werkelijk 

aanbod van verkeer en mensen. Is er op bepaalde tijdstippen niemand aanwezig, dan kan er veel 

verder gedimd worden dan de statische dimprofielen. 

 

Er kan via dynamisch dimmen in de toekomst meer bespaard worden op energie, alleen is niet 

bekend hoeveel er extra bespaard kan worden en tegen welke extra investeringen (in sensoren). 

Dit is verder volledig afhankelijk van de mate van dimmen en het beleid hierin (alleen 

buitengebied, wel of niet in woonwijken). Investeringen die nodig zijn, zijn: 

1. Sensoren, die aangebracht dienen te worden op en aan de armaturen (voorlopig zijn we 

uitgegaan van één op de drie armaturen te hoeven voorzien van sensoren); 

2. Communicatievoorzieningen in de omgeving (een zender per ca. 1.000 sensoren), om 

vanuit de armaturen te kunnen communiceren met internet en de centrale 

Telemangement-software. 
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De extra energiebesparing, wanneer er in de gehele gemeente dynamisch zou worden gedimd, 

wordt ingschat tussen de 10% en 20% t.o.v. van het energieverbruik van scenario 3. Op termijn is er 

zelfs hierdoor een energiebesparing mogelijk tot 75% t.o.v. 2013. 

 

De extra investering zal dan in de orde van € 250.000, tot € 300.000,- liggen, afhankelijk van de 

specifieke wensen van de gemeente. Deze investering zal opgebracht moeten worden in de periode 

2019 – 2030. Er kan dan dynamisch worden gedimd, bij die armaturen die op dat moment zijn 

vervangen vanuit scenario 3.  

 



 
 
 
 

 
Keuzenotitie vervangingen openbare verlichting Hillegom 

V4_1  pagina 33 

 

 

Bijlage 1: Overzicht theoretische 
budgetten 

 

 

 

*Groepsremplace: Bij LED verlichting is geen sprake meer van preventieve lampvervanging. 

Derhalve is dit bedrag in de eindsituatie € 0,00. 

Toelichting op tabel bijlage 1: 

De bovenstaande tabel wordt gegenereerd uit een onderliggend beheer- en calculatiemodel van 

Nobralux BV. Om foute conclusies a.d.h.v. deze tabel te voorkomen is deze toelichting opgenomen. 

De opgenomen bedragen, bij elk scenario zijn de jaarlijks benodigde bedragen en betreffen niet de 

gemiddelde bedragen over een periode van vijf jaar. 

 

De eerste kolom, bij elk scenario, betreft de bedragen die bij aanvang in 2019 nodig zijn. 

De tweede kolom, bij elk scenario, betreft de jaarlijkse bedragen die nodig zijn in het jaar waarbij 

de laatste armaturen vervangen worden door de energiezuinig LED-armaturen. Voor scenario 1 

wordt deze status bereikt in 2038 (20 jaar na nu). Voor scenario 2 is dit 2041, omdat er gewerkt 

wordt met de verlengde levensduur van 23 jaar (t.o.v. 20 jaar) voor armaturen. Voor scenario 3 

wordt deze status in 2030 bereikt, om dan de maximaal haalbare energiebesparing te kunnen 

bereiken. Dit jaar is voor scenario 3 tevens het laatste jaar met een verhoogde Investeringsplan. 

Daarna wordt de investeringsbehoefte lager. 

De derde kolom (alleen scenario 3) betreft het laatste jaar dat er géén investeringsbudget meer 

benodigd is voor de vervanging van armaturen (zijn in de periode tot 2030 vervroegd vervangen).  

Calculatiemodel Openbare Verlichting

Gemeente Hillegom

Scenario's

Basis levensduur

 + LED

aanvang

2019

Basis levensduur

+ LED

eindsituatie

2038

LED

+ Levensduurverlenging

(46/23)

+ Telemanagement 

+ Statisch Dimmen

aanvang

2019

LED

+ Levensduurverlenging

(46/23)

+ Telemanagement 

+ Statisch Dimmen

eindsituatie

2041

LED

+ Telemanagement

+ Statisch dimmen

+ Basis levensduur

aanvang

2019

LED

+ Telemanagement

+ Statisch dimmen

+ Basis levensduur

2030

LED

+ Telemanagement

+ Statisch dimmen

+ Basis levensduur

eindsituatie

2038

Onderhoud en beheer (per jaar)

Vaste kosten organisatie storingen: 13.934€                                13.934€                                13.934€                                   13.934€                                   13.934€                                   13.934€                                   13.934€                                   

Besparing op organisatiekosten -€                                      -€                                      -€                                          -2.787€                                    -€                                          -€                                          -€                                          

Lamp Storingen 3.478€                                  -€                                      3.478€                                      -€                                          3.478€                                      -€                                          -€                                          

led storingen 287€                                      2.450€                                  287€                                         3.551€                                      287€                                         2.450€                                      2.450€                                      

Dim storingen -€                                      -€                                      -€                                          -€                                          -€                                          -€                                          -€                                          

Telemanagement (DIM+TELE) storingen -€                                      -€                                      -€                                          1.457€                                      -€                                          -€                                          -€                                          

Extra Storingen 10.850€                                10.850€                                10.850€                                   10.850€                                   10.850€                                   10.850€                                   10.850€                                   

Besparing op extra kosten -€                                      -€                                      -€                                          -2.170€                                    -€                                          -€                                          -€                                          

Groepsremplace * 17.789€                                -€                                      17.789€                                   -€                                          17.789€                                   -€                                          -€                                          

Niet verhaalbare schades 5.874€                                  6.098€                                  5.874€                                      6.531€                                      5.874€                                      6.098€                                      6.098€                                      

Onderhoud (rechtzetters / verplaatsingen) 10.000€                                10.000€                                10.000€                                   10.000€                                   10.000€                                   10.000€                                   10.000€                                   

Schilderwerk 2.773€                                  2.773€                                  2.773€                                      2.773€                                      2.773€                                      2.773€                                      2.773€                                      

Licentiekosten TELE -€                                      -€                                      -€                                          7.156€                                      -€                                          -€                                          -€                                          

Totaalkosten regulier beheer 64.983€                               46.104€                               64.983€                                   51.294€                                   64.983€                                   46.104€                                   46.104€                                   

Vervangingen (per jaar, incl. 8% VAT)

Vervanging Masten 51.632€                                51.632€                                44.897€                                   44.897€                                   51.632€                                   51.632€                                   51.632€                                   

Vervanging Armaturen 88.197€                                88.197€                                104.064€                                 104.064€                                 199.455€                                199.455€                                 0,00€                                        

Stabiliteitsmeting(>6,0m) -€                                      -€                                      2.852€                                      2.852€                                      -€                                          -€                                          -€                                          

Totaalkosten vervanging 139.828€                             139.828€                             151.813€                                151.813€                                251.087€                                251.087€                                51.632€                                   

Energie en Netbeheerkkosten (per jaar)

Totaal Energiekosten (berekend) 34.326€                                21.896€                               34.326€                                   19.536€                                   34.326€                                   19.536€                                   19.536€                                   

Totaal Energiebelasting (berekend) 18.003€                                12.594€                               18.003€                                   11.475€                                   18.003€                                   11.475€                                   11.475€                                   

Totaal Netbeheerkosten 43.811€                                43.811€                                43.811€                                   43.811€                                   43.811€                                   43.811€                                   43.811€                                   

Totaalkosten Energie en Netwerkosten 96.140€                               78.301€                               96.140€                                   74.822€                                   96.140€                                   74.822€                                   74.822€                                   

Totaalbudget per jaar excl E&N 204.811€               185.932€               216.796€                  203.106€                  316.070€                  297.191€                  97.736€                    

Totaalbudget per jaar incl E&N 300.952€               264.233€               312.936€                  277.929€                  412.210€                  372.013€                  172.558€                  
Totaal Energieverbruik berekend [kWh] 792.881                               505.762                               792.881                                   446.368                                   792.881                                   446.368                                   446.368                                   

Besparing energieverbruik tov BASIS 36% 44% 44% 44%

Besparing energiekosten tov BASIS 19% 22% 22% 22%
Opgesteld vermogen 190 kW 121 kW 190 kW 121 kW 190 kW 121 kW 121 kW

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Basis Verlengde Levensduur  Energieakkoord 2030 
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Bijlage 2: Scenario 1 Basis 

Hieronder vindt u een overzicht van het werkelijk jaarlijks benodigde budget en de werkelijke 

vervangingsbehoefte bij scenario 1: voortzetten huidige werkwijze. 

 

 
 

In onderstaande grafieken is de werkelijke vervangingsbehoefte per hoofdonderdeel zichtbaar 

gemaakt. De achterstand in vervanging van afgeschreven masten en armaturen is verdeeld over de 

jaren 2019-2023. 
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Bijlage 3: Scenario 2 Verlengde 
levensduur 

Hieronder vindt u een overzicht van het werkelijk benodigde budget en de werkelijke 

vervangingsbehoefte bij scenario 2. 

 

 
 

In onderstaande grafieken is de werkelijke vervangingsbehoefte per hoofdonderdeel zichtbaar 

gemaakt. De achterstand in vervanging van afgeschreven masten en armaturen is verdeeld over de 

jaren 2019-2023. 
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Bijlage 4: Scenario 3 Energieakkoord 

Hieronder vindt u een overzicht van het werkelijk benodigde jaarlijks budget en de werkelijke 

vervangingsbehoefte bij scenario Innovatief. 

 

 
 

In onderstaande grafieken is de werkelijke jaarlijkse vervangingsbehoefte per hoofdonderdeel 

zichtbaar gemaakt. De achterstand in vervanging van afgeschreven masten en armaturen is 

verdeeld over de jaren 2019-2023. 

 

 
 

 


