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Samenvatting 

De gemeente Hillegom kent een beleidsmatige aanpak van de openbare verlichting. Na het opstellen 

van het meest recente beleidsplan, Zicht op Hillegom in 1999 is er veel aandacht besteed aan de 

kwaliteit van de openbare verlichting en de verlichtingsinstallaties in Hillegom.  

Dit beleid heeft tot goede resultaten geleid: er is een kwalitatieve inhaalslag behaald en er zijn 

namelijk 682 lichtmasten (+ 22%) en 725 armaturen (+ 23%) bijgeplaatst.   

 

In dit beleidsplan wordt voorgesteld door te gaan van de gekozen aanpak. Hiervoor hanteert de 

gemeente Hillegom de volgende kaderdoelstellingen:  

o Doelstelling 1: Kwaliteit van de fysieke installatie, verlichting en organisatie in stand houden 

middels een kwalitatief goed beheer en onderhoud;  

o Doelstelling 2: Aanhouden van de minimum verlichtingskwaliteit conform de Nederlandse Praktijk 

Richtlijnen (NPR) van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV). 
 

Daarnaast heeft de gemeente Hillegom voor de periode 2011– 2021 de volgende ambities: 

Duurzaamheid en energiebesparing realiseren 

o Ambitie 1: Moderniseren van verlichting in woonwijken zodanig dat deze tenminste aansluit bij de 

NPR kwaliteitsrichtlijnen van de NSVV. Ook wordt bij modernisering, herstructurering of 

vervanging bekeken of de openbare verlichting tevens kan worden aangepast zodat wordt voldaan 

aan Politiekeurmerk Veilig Wonen;  

o Ambitie 2: Moderniseren en dimmen van de verlichting op ontsluitingswegen conform plan van 

aanpak. Hiermee kan tot 18% aan energie op openbare verlichting worden bespaard; 

o Ambitie 3: Reductie van achterstallig onderhoud. 
 

Donkertebeleid doorvoeren  

o Ambitie 4: “Niet verlichten tenzij”. Alleen plaatsen van lichtpunten indien volgens richtlijnen dit 

nodig is;  

o Ambitie 5: Toepassen van oriëntatie- of accentueringverlichting in plaats van masten indien de 

situatie dat toelaat; 

o Ambitie 6: Reductie van lichtvervuiling naar de hemel door toepassen van armaturen met minimale 

lichtstroom naar de hemel, voor alle nieuwe en te vervangen armaturen. 

 

Raakvlakken openbare verlichting 

o Ambitie 7: energiebesparing op reclameverlichting; 

o Ambitie 8: duurzaam verlichting van gebouwen en herkenningspunten daar waar nodig. 
 

Financieel  

De vervangingsinvesteringen voor deze beleidsperiode bedraagt  €110.000,- per jaar.  

 

Met het voortzetten van de gekozen aanpak wat verwoord is in dit beleidsplan, zal de gemeente in 

staat de kwaliteit van de (fysieke) installatie en de verlichting op peil te hebben en te behouden. 
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Voorwoord 

De gemeente Hillegom (te lezen als gemeente) kent een beleidsmatige aanpak van de openbare 

verlichting. Na van het opstellen van het meest recente beleidsplan, Zicht op Hillegom in 1999, is er 

veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de openbare verlichting en verlichtingsinstallatie in 

Hillegom. Voor de minimum verlichtingskwaliteit in Hillegom wordt sinds 1999 de Norm Praktijk 

Richtlijn (NPR) van de Nederlandse Stichting voor verlichtingskunde (NSVV) gehanteerd. Op het 

moment dat er door de NSVV een nieuwe richtlijn of een update van de oude richtlijn beschikbaar 

komt, wordt deze overgenomen in het beleid van de gemeente Hillegom. 

 

Er is een aantal redenen om een nieuw beleidsplan op te stellen voor de periode 2011-2021. De 

gemeente wil met haar openbare verlichting graag aansluiten bij de meeste recente ontwikkelingen. 

Daarnaast zijn er landelijke en provinciale ontwikkelingen op het gebied van energieverbruik en 

energiebesparing op openbare verlichting, die het wenselijk maken het huidige beleid te evalueren. 

De landelijke doelstelling is om in 2011 gemiddeld (over alle gemeenten genomen) 15% energie te 

besparen ten opzichte van 2007. In 2013 ligt de doelstelling op 20% en in 2020 op 30%. Ook de 

gemeente Hillegom probeert deze doelstelling te realiseren en zal daartoe het beleidsplan na een 

periode van 10 jaar evalueren. Het Beleidsplan Openbare Verlichting Hillegom 2011–2021 gaat 

daarmee verder dan alleen het plaatsen, hebben en instandhouden van een kwalitatief goede 

installatie en kwalitatief goede lichtniveaus.  

 

Dit beleidsplan geldt voor een periode van 10 jaar, dat wil zeggen voor de periode 2011-2021. In 

2021 stelt de gemeente Hillegom een nieuw beleidsplan voor openbare verlichting op. 

Leeswijzer 

Dit beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Hillegom 2011-2021 is opgemaakt door de adviseur 

openbare verlichting Ziut.  Dit beleidsplan bestaat uit de volgende hoofdstukken: 

 hoofdstuk 1 t/m 3 bevat een terugblik op het vorige beleidsplan en een schets van de huidige 

situatie; 

 hoofdstuk 4 t/m 7 bevatten de speerpunten voor de komende jaren; 

 hoofdstuk 8 t/m 9 bevat het beheer en onderhoud en de kaderdoelstellingen. 
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1 Algemeen 

1.1  Afwegingskader bij openbare verlichting 

Openbare verlichting is in de gemeente een belangrijke publieke dienst. Met deze dienst kan het 

openbare leven in de (late) avond en nacht doorgaan. Een juist afgepaste hoeveelheid licht draagt 

tijdens deze donkere uren bij aan een verkeersveilige, sociaal veilige, leefbare of comfortabele 

omgeving. Daarnaast maken energiebesparing, reductie van lichthinder en bevorderen van donkerte 

deel uit van de afwegingen bij verlichten van de openbare ruimte. 

Verkeersveiligheid 

Bij verkeersveiligheid is het van belang hoe de verschillende verkeersdeelnemers (gemotoriseerd 

verkeer, fietsers en voetgangers) elkaar tegen kunnen komen, de weg kunnen overzien en al dan niet 

een min of meer „vaste‟ plaats op de weg hebben (gescheiden wegdelen). Afhankelijk van het doel van 

de weg, de weggebruiker en de verkeerssituatie ter plaatse, kan het wenselijk zijn om alternatieve 

markering of verlichting toe te passen om de verkeersveiligheid te bevorderen. 

Sociale veiligheid 

Sociale veiligheid en het veiligheidsgevoel, hangt mede samen met de mate waarin een weggebruiker 

zijn omgeving overzichtelijk vindt. Dit impliceert onder meer dat men passanten op een voldoende 

grote afstand kan herkennen en obstakels zoals stoepranden, straatmeubilair, verkeersdrempels, 

losliggende tegels of kuilen op tijd waarneemt.  

De aanwezigheid van verlichting betekent niet dat een gebied ook echt veilig is. Hiervoor is onder 

meer sociale controle (de aanwezigheid van anderen) noodzakelijk. Wanneer sociale controle 

ontbreekt, kan de gemeente ervoor kiezen om gebruik van bepaalde gebieden te ontmoedigen door 

hier bewust geen verlichting te plaatsen. In dat geval is het wel van belang dat er een, sociaal 

gecontroleerd, alternatief voorhanden is (bijv. een route om i.p.v. door het park). 

Leefbaarheid 

Leefbaarheid of comfort van de openbare ruimte is in grote mate afhankelijk van de sfeer binnen deze 

ruimte; in welke mate ervaren de meest kwetsbare verkeersdeelnemers deze ruimte als prettig. De 

keuze van een bepaald type armatuur, de hoogte en type mast, de locatie van het lichtpunt, etc. 

dragen bij aan de sfeer die een gebied uitstraalt. Bij het beïnvloeden van de leefbaarheid spelen 

daarom lichtsterkte, lichttype, duur van de belichting, lichtbereik en esthetica een rol. 
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Lichthinder / donkerte  

Duisternis is belangrijk voor mensen, dieren en planten. Teveel licht veroorzaakt hinder of overlast, 

en verstoort het bioritme van dieren. Daarnaast leidt lichthinder o.a. tot veranderingen in trek- en 

broedgedrag en in het zoeken naar voedsel. Een goed voorbeeld is de verstoring van aanvliegroutes 

van trage vleermuizen. 

Om lichthinder tot een minimum te beperken is het noodzakelijk de hoeveelheid verlichting terug te 

brengen en in de tweede plaats de hinder van noodzakelijke verlichting te reduceren. In de afweging 

is dus van belang in hoeverre licht noodzakelijk is, welke alternatieven beschikbaar zijn en met welke 

technieken de lichthinder te beperken is.  De gemeente stemt haar beleid ook af op het  regionale 

beleid.  

Energiebesparing 

In de gemeente wordt ca. 70% van het totale energieverbruik van de gemeentelijke organisatie 

besteed aan het verlichten van de openbare ruimte. Besparingen hierop hebben daarom een groot 

effect. De gemeente Hillegom heeft twee motieven om energie te besparen: 

 milieutechnisch: door het energieverbruik van de openbare verlichting te beperken, sluit de 

gemeente aan op (inter)nationale afspraken om de uitstoot van CO2 terug te dringen 

 financieel: de verwachting is dat de energieprijs de komende jaren zal stijgen, het is 

interessant is om zoveel mogelijk gebruik te maken van energiebesparende maatregelen. 
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1.2 Visie op verlichten 

De gemeente streeft in de uitvoering van haar beleid voor openbare verlichting naar optimale 

veiligheid en leefbaarheid voor de mens, flora en fauna. Beperken van lichthinder, vergroten van 

donkerte, besparen van energie en beperken van onnodig energieverbruik vormen kernpunten in dit 

beleidsplan. Om de balans tussen de voor- en nadelen van openbare verlichting in evenwicht te 

houden, gaat de gemeente bewust om met verlichten van de openbare ruimte.  

 

Afhankelijk van de functie van de ruimte, ligt de nadruk op één of meerdere functies van de openbare 

verlichting hierin: 
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(gebieds)ontsluitingswegen verkeersfunctie + +++ - + ++ 

erftoegangswegen verblijfsfunctie +++ ++ +++ + ++ 

langzaam verkeer route anders +++ ++ ++ + ++ 

leefomgeving verblijfsfunctie +++ - +++ + ++ 
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stroomwegen verkeersfunctie - +++ - + ++ 

(gebieds)ontsluitingswegen verkeersfunctie + +++ - ++ ++ 

erftoegangswegen verblijfsfunctie + ++ - ++ ++ 

Vrijliggende fietspaden verkeersfunctie +++ - - ++ ++ 

landelijke-/natuurgebieden anders - - +++ +++ ++ 

schaal: +++ (heel belangrijk) tot – (niet belangrijk) 

 

De gemeente streeft ernaar niet (meer) te verlichten, tenzij dit noodzakelijk is. Dit zal er toe leiden dat 

de gemeente verzoeken van burgers om (meer) verlichting afwijst, indien de noodzaak van deze 

verlichting niet vaststaat. Het is dus van groot belang hierover met burgers te communiceren en hen 

voor te lichten en te betrekken bij de totstandkoming van besluiten.  

1.3 Kader wet- en regelgeving 

Naast het vervullen van bovengenoemde functie moet de openbare verlichting ook voldoen aan kaders 

die daarvoor gesteld zijn in diverse wet- en regelgeving. Wanneer nieuwe wet en regelgeving van 

kracht wordt tijdens de looptijd van het beleidsplan is deze automatisch van toepassing op het 

onderliggende beleidsplan. Voor het opstellen van dit beleidsplan is de relevante wet- en regelgeving 

te onderscheiden in: 

 

 

                                           
1 Beperken van het energieverbruik is van groot belang bij de afwegingen voor een juiste, afgepaste hoeveelheid licht. Het 

realiseren van energiebesparingen gaat echter nooit ten koste van de primaire functies van openbare verlichting, (te weten 

het creëren van een veilige omgeving voor verkeersdeelnemers en het creëren van een veilige woon- en leefomgeving.) 
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Landelijke inbreng  

o Nederlands Burgerlijk Recht: Dit heeft tot gevolg dat de gemeente Hillegom juridisch gezien 

eigenaar is van in gemeentelijke grond geplaatste masten. Als gevolg hiervan is de gemeente 

aansprakelijk te stellen voor letsel of schade die het gevolg is van gebreken aan de 

verlichtingsinstallatie en/of onvoldoende of misleidende verlichting. 

o Elektriciteitswet: De wet omvat ondermeer beheer en instandhouding van het kabelnet; de 

netbeheerder is belast met het in goede staat houden van dit net. De gemeente Hillegom maakt 

voor energievoorziening van de openbare verlichting gebruik van het gereguleerde domein (elke 

lichtmast is een aparte aansluiting op het elektriciteitsnet van de netbeheerder).  

o Flora en fauna wet: De wet beschermt leefgebieden van diverse planten- en diersoorten. Als 

verlichting aantoonbaar verstorend is voor bepaalde soorten, kan op basis van de deze wet 

worden besloten dat de lichtbron aangepast of zelfs verwijderd moet worden. 

o Natuurbeschermingswet 2005: De wet regelt bescherming van de Nederlandse beschermde 

natuurmonumenten en wetlands en van de Europese Natura-2000-gebieden. 

o Wegcategorisering: Het wegennet in Nederland is ingedeeld in stroom-, erftoegangs- en 

gebiedsontsluitingswegen. (de categorie van de weg heeft invloed op het benodigde lichtniveau 

zoals in de NPR staat omschreven.) 
 

Europese inbreng  

o Afvalstoffenlijst: Op basis hiervan horen gasontladingslampen2 tot chemisch afval, wat betekent 

dat ze via erkende verwerkingsbedrijven afgevoerd moeten worden. 

o Vogel- en Habitatrichtlijn: Hierin is aangegeven welke soorten en natuurgebieden beschermd 

moeten worden. De richtlijnen zijn vertaald naar de Natuurbeschermingswet 

(gebiedsbescherming) en Flora- en faunawet (soortbescherming). 

o Milieudoelstellingen: Voortvloeiend uit het Verdrag van Kyoto is afgesproken dat uitstoot van 

broeikasgassen zoals CO2 in 2012 teruggebracht is tot 6% en in 2020 tot 20% onder het niveau 

van 1990.  
 

(licht)technische eisen zoals ontwerprichtlijnen en constructie-eisen 

o Politiekeurmerk Veilig Wonen: Het niet Europese keurmerk stelt onder meer eisen aan verlichting 

van de openbare ruimte en achterpaden en aan de wijze waarop beheer van de openbare ruimte 

vorm krijgt. Openbare Verlichting maakt slechts een klein onderdeel uit van het totale pakket 

Politiekeurmerk Veilig Wonen.  
 

 

 

 

 

                                           
2 Hieronder vallen fluorescentie-, natrium- en kwiklampen  
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1.4 Kader landelijke en provinciale ontwikkelingen 

De landelijke politiek besteedt meer en meer aandacht aan openbare verlichting. Met name het 

reduceren van energieverbruik en lichthinder krijgen hierbij de aandacht. De overheid riep eind 2007 

een Taskforce Openbare Verlichting in het leven, die tot taak heeft gemeentes te informeren over hun 

mogelijkheden om energie te besparen en lichthinder te reduceren. 

 

De ambitie van de Taskforce voor openbare verlichting is: 

 in 2011 wordt in de openbare verlichting gemiddeld over alle gemeenten 15% energiebesparing 

gerealiseerd ten opzichte van 2007; 

 in 2013 wordt in de openbare verlichting gemiddeld over alle gemeenten 20% energiebesparing 

gerealiseerd ten opzichte van 2007; 

 in 2020 wordt in de openbare verlichting gemiddeld over alle gemeenten 30% energiebesparing 

gerealiseerd ten opzichte van 2007. 

 

De gemeente sluit met dit beleidsplan aan op deze laatste landelijke en regionale ontwikkelingen op 

het gebied van openbare verlichting. De gemeente versterkt deze aansluiting door de ontwikkeling 

van beschikbare beleids- en beheerinstrumenten en van beschikbare kennis en inzichten op het 

gebied van openbare verlichting actief te volgen. Op deze wijze is zij in staat om ontwikkelingen die 

toepasbaar zijn voor de gemeente Hillegom, gedurende de looptijd van dit beleidsplan in de praktijk 

te brengen. 
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2  Huidige situatie in vogelvlucht 

2.1 De gemeente 

Binnen de gemeentegrenzen zijn verschillende typen gebieden te onderscheiden, die elk hun eigen 

voorwaarden (o.a. sociale- en verkeersveiligheid) stellen aan de inrichting van de openbare ruimte: 

 verblijfsgebieden (woonwijken); 

 buitengebieden;  

 ontsluitingswegen;  

 winkelgebieden/ uitgaansgebied;  

 bedrijventerreinen.  

2.2 De openbare verlichtingsinstallatie 

De openbare verlichtingsinstallatie van de gemeente is samengesteld (januari 2010) uit: 

 3771 lichtmasten. 

 3894 armaturen. 

 4187 lampen 

Het aantal lichtmasten komt gemiddeld overeen met omliggende gemeenten. 

 

In onderstaande grafieken is de leeftijd van masten en armaturen grafisch weergegeven. Masten 

hebben een economische levensduur van 30 jaar. Armaturen hebben een economische levensduur van 

20 jaar. 
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In de grafieken is een overzicht gegeven van het aandeel verouderde lichtmasten (> 40 jaar, met rood aangegeven) en armaturen (> 

20 jaar, met groen aangegeven). In 2002 heeft gemeente Hillegom opdracht gegeven voor een kwalitatieve inhaalslag, dit resulteert 

dat er nu een grotere aandeel jonge masten (ca. 7 jaar oud) en armaturen. 

 

 

Gele en oranje lichtkleuren zijn vooral bedoeld voor locaties waar openbare verlichting de verkeersveiligheid moet bevorderen 

(op doorgaande wegen). Witte lichtkleuren verhogen de sociale veiligheid en leefbaarheid in verblijfsgebieden.  

Een hoog aandeel van oranje licht duidt veelal op aanwezigheid van verouderde armatuurtypen (in de jaren 80 werd oranje (SOX) 

verlichting veelvuldig toegepast). 
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Het aantal armaturen dat op basis van leeftijd aan vervanging toe is (>20jaar) op 13%. Dat is laag. Het 

aantal masten dat op basis van leeftijd (30 jaar) aan vervanging toe is bedraagt 4%. Op langer termijn 

zijn er geen investeringspieken voor mastvervangingen te verwachten. Uit de grafiek kan worden 

afgeleid dat de gemeente beschikt over een modern armaturen en mastenarsenaal. 

 

De openbare verlichtingsinstallatie bestaat voornamelijk uit wit licht, dat binnen de bebouwde kom in 

woonwijken wordt toegepast. Wit licht geeft een goede (kleur)herkenning op straat en draagt daarmee 

in hoge mate bij aan het sociale veiligheidsgevoel. Geel en oranje licht is warmer van kleur en draagt 

bij aan het gevoel van comfort en welbehagen. Daarnaast stralen gasontladingslampen op basis van 

Natrium typisch geel/oranje licht uit. Deze lampen worden vanwege hun efficiëntie en functioneel 

gedrag vooral toegepast op verkeers en wijkontsluitingswegen. Bij zuiver geel en oranje licht is het 

onderscheidend vermogen (bij voldoende licht en gelijkmatigheid) goed, maar kleurherkenning echter 

niet / nauwelijks mogelijk. 

 

2.3 Verlichting, energiebesparing, duurzaamheid en veiligheid 

Om te bepalen hoe de gemeente ervoor staat heeft de gemeente een tweetal openbare 

verlichtingsscans laten uitvoeren; 

 een snelle, globale energiescan die een eerste indruk geeft, de Zicht op Licht scan (ZOL);  

 een uitgebreide, gebiedsgerichte energiescan, de Energieprestatie Openbare Verlichting (EPOV).  

 

Energiebesparing en duurzaamheid 

De gemeente heeft voor haar openbare verlichting gemiddeld EPOV label E gekregen, dit label is te 

vergelijken met de overige energielabels waarbij het label A energiezuinig is en label G niet 

energiezuinig is. Energielabel E betekent dat de openbare verlichtingsinstallatie in Hillegom op een 

aantal punten kan worden verbeterd waardoor verlichtingskwaliteit (en daarmee veiligheid) en 

energiebesparing beter met elkaar in balans zijn. De grootste kwaliteitsslag en winst is haalbaar voor 

wegen met een verkeersfunctie (zoals de N208). Op basis van de resultaten van deze nulmeting kan al 

18% energie worden bespaard door:  

 het vervangen van conventionele voorschakelapparatuur (lamp starters) door elektronische 

voorschakelapparatuur (lamp starters) elektronische voorschakelapparatuur is energiezuiniger als 

conventionele en maakt dimmen mogelijk; 

 het dimmen van en verkeers – en ontsluitingswegen waar veel licht staat in relatie tot de norm die 

de gemeente hieraan stelt. 

 

De gemeente Hillegom heeft aanvullend op de energiescans (ZOL en EPOV) een dimscan laten 

uitvoeren om te bepalen op welke wijkontsluitingswegen de grootste energiebesparing haalbaar is.  
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Verkeerswegen 

Bij het bepalen van keuze openbare verlichting bij verkeerswegen worden de richtlijnen Handboek 

Wegontwerp van het CROW en NSVV als basis gebruikt. Criteria voor de keuze type openbare 

verlichting in de gemeente Hillegom zijn in onderstaande volgorde aangeven: 

1. verkeersveiligheid is het primaire doel; 

2. actuele taakbelasting van de weggebruiker bepaald hoeveel verlichting nodig is; 

3. niet meer verlichting aanbrengen dan voor de verkeersveiligheid is vereist; 

4. energiezuinige verlichtingstechnieken; 

5. voorkomen van lichthinder.  

 

Voor de N208 worden de specificaties voor de openbare verlichting afzonderlijk door de adviseur 

openbare verlichting geformuleerd. Dit is ten behoeve nieuwe contract vorming (UAV gc). In UAVgc 

contract mag niet zoals gebruikelijk bij beheer en remplace producten/ leveranciers worden 

voorgeschreven. In de specificaties zullen de bovengenoemde criteria worden gehandhaafd.   

 

Politiekeurmerk Veilig Wonen 

De gemeente kiest ervoor in de komende beleidsperiode sociale veiligheid extra te benadrukken door 

– behalve de Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR) - in haar nieuwbouwwijken (o.a. Vossepolder) het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen toe te passen. Dit heeft, ook buiten de openbare verlichting, 

consequenties. Met betrekking tot verlichting wordt als eis gesteld dat: 

 het woongebied is bij duisternis helder, niet verblindend en gelijkmatig verlicht. Uitgangspunt is 

dat mensen elkaar op een afstand van minimaal vier meter kunnen herkennen; 

 het openbare verlichting wordt niet gehinderd door openbaar groen (zoals bomen); 

 paden op binnenterreinen zijn verlicht conform deze eis; 

 dimmen is niet toegestaan bij grote parkeerterreinen. 

 

Daarnaast worden er voor het toekennen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen extra eisen gesteld aan 

het dimmen van de openbare verlichting: 

 toestemming van de Landelijke beoordelingscommissie;  

 het van of vanuit autodiefstal-risico in die gemeente of plaats (gemeten één jaar voorafgaand aan 

het verzoek, aan de hand van criminaliteitcijfers) is ten minste 50% minder dan het landelijk 

gemiddelde; 

 dimmen mag alleen tussen 00.00 uur en 06.00 uur; 

 tussen opdrachtgever en gemeente wordt een overeenkomst afgesloten waarin is opgenomen dat 

dimschakeling niet wordt toegepast als de politie hierom vraagt bij speciale gelegenheden zoals 

Oud & Nieuw. Tevens wordt opgenomen dat dimschakeling permanent wordt uitgezet als de 

politie daarom vraagt op grond van actuele criminaliteitscijfers; 

 dimmen op parkeerterreinen met meer dan 20 parkeerplaatsen is niet toegestaan. 
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Sociale veiligheid 

Op basis van de EPOV resultaten kan worden gesteld dat de openbare verlichting in de woonwijken 

van de gemeente voldoet aan de NPR. Door de richtlijnen van kracht te verklaren op het verlichtings-

beleid in woonwijken voldoet de gemeente aan de sociale veiligheid. Er zijn verder geen aanvullende 

criteria of richtlijnen op dit raakvlak.  

 

2.4 Uitvoering in gemeente Hillegom in komende beleidsperiode 

Het moderniseren en dimmen van de volgende ontsluitingswegen wordt de komende jaren aangepakt: 

 N208 (Weeresteinstraat, Haarlemmerstraat, Van den Endenlaan en Leidsestraat) 

 Wilheminalaan; 

 Weerlaan; 

 Meerlaan. 
 

Het doorvoeren van bovenstaande vervangingen levert, ten opzichte van de huidige installatie 

onderstaande besparingstabel op: 
 

N208, Wilhelminalaan, Weerlaan en Meerlaan 
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Energieverbruik (€) 19.313 18.617 11.664 

Energiebesparing  (€)  696 7.649 

Remplacebesparing  (€)  4.545 5.000 

Totale besparing (€)   5.241 12.649 

Extra investering (€)   39.220 39.220 

Afschrijfperiode afgerond (in jaren)   9 3 

Energiebesparing  (%)   4% 40% 

 

** Dimregime1 op basis van 2600 branduren per jaar;  

** Energieverbruik (€) 0,082 / kWh. 

 

Bij het doorvoeren van moderniseren van de armaturen en dimmen van de openbare verlichting in de 

gemeente, levert een totale besparing op energie en onderhoud € 12.649 (18% t.o.v bestaand 

budget). 
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3 Evaluatie beleidsplan Zicht op Hillegom 

 De gemeente is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de openbare verlichtings-

installatie. Het verdient de aanbeveling het beleidsplan een keer in de 10 jaar te herzien. De 

bedragen die in het beleidsplan worden genoemd moeten jaarlijks worden bijgesteld.  

Evaluatie: Het laatste beleidsplan openbare verlichting is opgesteld in 1999. Hieruit is 

voortgekomen dat er jaarlijks door een externe partij een financiële doorkijk en 

vervangingsschema wordt opgesteld. 

 

 Voor de sociale veiligheid zal in de toekomst de openbare verlichting voldoen aan de eisen 

zoals gesteld voor het “Politiekeurmerk Veilig Wonen”, indien aan alle andere eisen van het 

keurmerk in een wijk wordt voldaan zoals bij verlichting van achterpaden. Er is behoefte aan 

integrale benadering van de verlichting van de semi-openbare ruimten.  

Evaluatie: Aanleg en onderhoud van verlichting op achterpaden is in veel gevallen voor 

rekening van een Vereniging van Eigenaren of de Woningbouwvereniging. De energierekening 

wordt door de gemeente voldaan. Om te voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig 

Wonen zal er komende periode meer overleg met Stek wonen en IRH moeten plaatsvinden.  

 

 Op basis van de in 1992 verschenen nieuwe versie van het Burgerlijk Wetboek is de gemeente 

als wegbeheerder aansprakelijk voor schade als de weg, inclusief de openbare verlichting, niet 

voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor 

gevaar voor personen of zaken oplevert. Evaluatie: Dit is nog steeds van toepassing. 

 

 Voor de verlichtingsniveaus bij nieuwe aanleg en reconstructie worden de “Aanbevelingen voor 

de openbare verlichting” van 1 februari 1990 van de NVSS gehanteerd. De verlichting in de 

gemeente voldoet niet volledig aan de eisen van de NSVV. Er is achterstand in vervanging maar 

geen achterstand in onderhoud. Inwoners stellen ook hogere eisen waar niet altijd aan kan 

worden voldaan. De tendens in de markt is meer toepassing van wit licht, ook op doorgaande 

routes. Evaluatie: De gemeente heeft het afgelopen decennium hard gewerkt aan het 

terugdringen van de achterstand in vervanging. Het resultaat mag er zijn, maar de 

achterstanden zijn nog niet helemaal weggewerkt o.a. N208. Bij reconstructie of nieuwbouw 

wordt binnen woonwijken wit licht toegepast; op verkeerswegen wit en geel licht. Tevens is de 

LED verlichting hard in opkomst (wordt al toegepast in de Vossepolder). 

 

 Na vervanging van de armaturen blijkt dat niet altijd het gewenste niveau wordt bereikt. Zoals 

op veel plaatsen in Nederland bestaan er ook in Hillegom conflictsituaties tussen openbaar 

groen en de openbare verlichting.  
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Een oplossing is de lichtmasten verplaatsen richting de trottoirband. Bij nieuwe aanleg en bij 

reconstructie moet afstemming plaats vinden met de afdeling groen. Evaluatie: Veel armaturen 

zijn de afgelopen 10 jaar 1 op 1 vervangen. 

 

 Het verplaatsen van masten is in veel gevallen ingrijpend en financieel (te) onaantrekkelijk. Om 

toch te voldoen aan de veiligheidsrichtlijnen zijn hierbij de volgende afwegingen gemaakt en 

besluiten genomen; 

o Daar waar lagere vermogen lampen (PLL 24 Watt) waren geïnstalleerd zijn deze vervangen 

door een hoger vermogen lamp (PLL 36 Watt) om een (te) laag verlichtingsniveau omhoog te 

brengen tot tenminste de NPR richtlijnen;  

o Er is afstemming geweest met de afdeling groen. Dat heeft, daar waar verlichting conflicteert 

met lokaal groen geleid tot snoeien van het lokale groen (en niet tot verplaatsen van mast). 

 

 Bij de keuze van nieuwe materialen zijn de beheers- en milieuaspecten bepalend. In de 

afwegingen zitten aspecten als milieu en energieverbruik bij de fabricage, tijdens levensduur en 

bij einde levensduur. Evaluatie: Als lichtmast is in principe gekozen voor de aluminium mast.  

In het kader van energieverbruik, beheers- en milieuaspecten is elektronische 

voorschakelapparatuur toegepast. Daarnaast is de afgelopen jaren op grote schaal  de aluminium 

mast als vervanging toegepast. Dat resulteert erin dat in 2010 ongeveer 98% van de masten in 

Hillegom van aluminium is, dit heeft de volgende voordelen; 

o Licht in gewicht; 

o Onderhoudsarm (geen extra conserveringslaag nodig); 

o Milieuvriendelijk indien van gerecycled aluminium; 

o 100% recyclebaar, wat leidt tot een hoge restwaarde.  
 

 Om het lichtniveau (en daarmee de veiligheid) op straat, bij nieuwbouw en reconstructies, ook op 

lange termijn te kunnen waarborgen wordt de vuistregel gehanteerd dat de minimale afstand 

tussen een boom en een lichtmast gelijk is aan de lichtpunthoogte (b.v. tussen een 6 meter mast 

en een boom is de afstand 6meter). Per situatie wordt de regel geïnventariseerd en afgestemd. Bij 

aanleg, herinrichting en vernieuwing wordt rekening gehouden met het groenbeleid. 
 

 De gebruikte materialen worden zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Dit komt zowel de 

bedrijfszekerheid als de prijsvorming ten goede. Evaluatie: Dit wordt in 2010 toegepast. Het 

standaard arsenaal in 2010 ziet als volgt uit: 

      4 meter masten Paaltop Industria PLL 36 Watt (woonwijken) of vergelijkbaar; 

      6 meter masten Schreder Altra PLL 36 Watt (woonwijken) of vergelijkbaar; 

8 en 10 meter masten SONT 70 Watt en SONT 100 Watt, afhankelijk van wegbreedte en 

verkeersintensiteit (wijkontsluitingswegen). 
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Afbeelding; Paaltop Industria PLL36 Watt  Afbeelding; Schreder Altra PLL36 Watt 

 

 Om aansprakelijkheid te voorkomen is het verstandig een goed preventief onderhoudssysteem 

te gebruiken. Een geautomatiseerd bestand dat regelmatig wordt bijgehouden, met 

kwaliteitsbeheersing maakt daar deel van uit. Groepsgewijze vervanging van lampen maakt 

ook deel uit van kwaliteitsbeheersing. Evaluatie: Jaarlijks wordt groepsremplace toegepast. Het 

plan hiervoor wordt uitgebracht in februari/maart. De uitvoering valt in de zomer. Het 

onderliggende databasesysteem is Dynabase.  

 

 Uit leeftijden van lichtmasten en armaturen blijkt dat er in de gemeente een achterstand is 

ontstaan in de vervangingen. Voorgesteld wordt de achterstanden in vijf jaar weg te werken. In 

2000 ligt de prioriteit bij het wegwerken van de knelpunten. In 2001 wordt begonnen met de 

reguliere vervangingen. Evaluatie: Tot nu toe zijn er 682 lichtmasten en 725 armaturen 

bijgeplaatst. Hillegom heeft in 2010 weinig achterstand in onderhoud (masten 4%, armaturen 

13%, zie grafieken hoofdstuk 3). 

 

 Door vervanging van hogedruk en lagedruk kwiklampen door compactfluoriscentielampen zal 

tot het jaar 2006 een energiebesparing van 30% gerealiseerd kunnen worden. Er is geen 

rekening gehouden met eventuele uitbreidingen. Mede om de energiebesparing inzichtelijk te 

maken is het gewenst om de voedingspunten van de openbare verlichting te voorzien van 

elektriciteitsmeters. Evaluatie: Dit is een zeer omvangrijk en intensief karwei. Wel kan, op basis 

van de energiebestanden het verbruik over de laatste jaren worden weergegeven (zie onder). 

 

Jaar Energieverbruik OVL Hillegom 

2006 890.162 kWh 

2007 919.830 kWh 

2008 862.790 kWh 

2009 819.032 kWh 

 

Omgerekend per lichtpunt is het opgestelde vermogen gedaald van 68 Watt naar 57 Watt.  
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4  Doelstellingen en ambities 2011 – 2021 

4.1 Doelstellingen voor 2011 - 2021 

Kwaliteit en organisatie huidige openbare verlichting in stand houden. 

Bij ontwerpen, aanleggen, beheren en onderhouden van openbare verlichting zijn twee aspecten van 

de kwaliteit te benoemen, waarvoor aandacht vereist is. Van deze aspecten is hieronder weergegeven 

in welke mate de gemeente hier aandacht aan moet schenken. 

 

 Kwaliteit van de (fysieke) installatie 

De gemeente heeft de laatste jaren tijd en geld gestoken in het verbeteren van de kwaliteit van de 

aanwezige installatie. Verouderde componenten zijn vervangen door gelijkwaardige, maar 

gemoderniseerde varianten. Dat loont, zowel in de verlichtingskwaliteit als in het energieverbruik. 

Toch blijft instandhouden en verbeteren van de kwaliteit een aandachtspunt. Het is nodig om het 

gemoderniseerde vervangen de komende beleidsperiode voort te zetten om de kwaliteit van de 

installatie op orde te houden. Hierbij zal de adviseur openbare verlichting aangeven welke type en 

materiaal wordt toegepast.  

 

 Kwaliteit van de verlichting  

Met het verbeteren van de fysieke installatie is ook de kwaliteit van de verlichting, ofwel het 

lichtniveau op straat, verbeterd. Hierbij wordt de NPR als uitgangspunt voor de minimum kwaliteit 

gehanteerd. Het lichtniveau in de straten van de gemeente voldoet grotendeels aan deze norm en 

aan de gemiddelde verwachting van burgers en gemeente zelf. Hoewel de kwaliteit van de 

verlichting bij vervanging en reconstructie een aandachtspunt blijft, is dit aspect geen knelpunt 

waarvoor extra aandacht nodig is.  

Maatregelen samengevat 

o Kwaliteit van de fysieke installatie, verlichting en organisatie tenminste in stand houden middels 

een kwalitatief goed beheer en onderhoud;  

o Aanhouden van de minimum verlichtingskwaliteit conform de NPR -richtlijnen van de NSVV. 

4.2 Ambities voor 2011 – 2021 

Duurzaamheid en energiebesparing (uitwerking in hoofdstuk 5) 

Duurzaamheid wordt door de gemeente Hillegom zeer belangrijk gevonden. Een onderdeel daarvan is 

het beperken van het energieverbruik op openbare verlichting. De gemeente heeft onlangs een 

nulmeting laten uitvoeren en een plan van aanpak openbare verlichting opgesteld voor de komende 

periode.  
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Voorstel is dat in het beleid wordt opgenomen dat het plan van aanpak ook wordt uitgevoerd. Want 

het is niet alleen belangrijk dat de visie van Hillegom goed wordt verwoord in het beleid, maar het is 

minstens zo belangrijk dat er een goede koppeling ligt naar de realisatie en uitvoering.  

 

De gemeente Hillegom heeft een moderne openbare verlichtingsinstallatie. Hillegom richt zich voor 

openbare verlichting met name op besparingsmogelijkheden die bij kunnen dragen aan het realiseren 

van besparingen en reduceren van onderhoudswerkzaamheden: 

 verlagen van milieubelasting (energieverbruik, lichthinder en afvalstromen) en CO2-uitstoot die 

toe te wijzen is aan openbare verlichting;  

 verlagen van beheer- en onderhoudsinspanningen en de hierbij behorende kosten. 

 

Ontwikkelingen en technieken die hiervoor in aanmerking komen, zijn reeds in de markt bewezen 

technieken of nieuwe (en dus nog niet bewezen) ontwikkelingen waarbij leveranciers dusdanige 

garanties verlenen, dat de gemeente Hillegom het risico verantwoord acht. 

Donkertebeleid (uitwerking in hoofdstuk 6) 

Het beperken van lichthinder is iets wat steeds meer aandacht krijgt in verschillende gemeenten in 

Nederland. De vraag waar en wanneer er juist géén behoefte is aan licht wordt in beleidsplannen vaak 

onderbelicht gelaten. Het is duidelijk dat verlichting in de openbare ruimte aanzienlijke neveneffecten 

met zich meebrengt, zoals lichtvervuiling, lichtoverlast en verblinding. 

 

In het algemeen streeft de gemeente naar een minimaal verlichte openbare ruimte (“geen verlichting 

tenzij”) beleid. Dit houdt in dat zij, voordat ze overgaat tot het plaatsen of vervangen van openbare 

verlichting, achtereenvolgens onderzoekt: 

 of ontmoedigen van het gebruik van een bepaald gebied na zonsondergang mogelijk is (door 

aanwezigheid van alternatieve routes); 

 of gebruik van alternatieve markering of signalering mogelijk is (in plaats van verlichting); 

 hoe te plaatsen verlichting op een zo energie- en lichtzuinig mogelijke wijze te realiseren is (met 

de keuze van de juiste materialen, opstelling, brandtijden, etc.). 

 

Raakvlakken met verlichten in de openbare ruimte (uitwerking in hoofdstuk 7) 

Er zijn enkele nader uit te werken beleidsterreinen met een raakvlak naar verlichting van de openbare 

ruimte: 

 reclame aan lichtmasten (onderdeel Bewegwijzeringsbeleid);  

 aanlichten van karakteristieke locaties, gebouwen en bijzondere objecten (onderdeel 

Donkertebeleid);  

 verlichting in bebossing en rondom bomen (onderdeel Donkertebeleid).  

Bovengenoemde beleidsplannen worden in de komende twee jaren ontwikkeld.   
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5 Duurzaamheid en energiebesparing 

De openbare verlichting is een van de meest in het oog springende uitingen van energieverbruik en 

lichthinder. De gemeente onderkent daarom dat op dit gebied en ten aanzien van uitstoot van 

broeikasgassen zoals CO2 een voorbeeldfunctie is weggelegd. 

 

De mate waarin de openbare verlichtingsinstallatie duurzaam is of kan worden, is afhankelijk van het 

energieverbruik van de installatie, de mate waarin deze lichthinder veroorzaakt, de wijze waarop de 

verbruikte energie opgewekt is en de mate waarin en wijze waarop afvalstoffen in het milieu komen 

bij beheer en onderhoud.  

 

De meeste energie wordt verbruikt binnen de bebouwde kom van de gemeente. Daarom hanteert de 

gemeente het volgende beleid ten aanzien van de door haar te verlichten gebieden: 

5.1 Verlichten van woonwijken 

Een groot deel van de verlichting in woonwijken is in het verleden gerealiseerd zonder 

beleidsregelingen. De gemeente past sinds enige tijd de NPR richtlijnen van de NSVV toe op haar 

openbare verlichting waarmee ze beleidsmatig en in de praktijk sturing geeft aan haar openbare 

verlichting. Dat komt zowel het energieverbruik, de duurzaamheid – als de lokale veiligheid ten 

goede. Die ervaring is tot op heden goed bevallen. Dat houdt in: 

Bij vervanging van de openbare verlichting binnen woonwijken in de gemeente Hillegom werken we 

als volgt: 

 Eerst bekijken of verlichting noodzakelijk is;  

 Indien verlichting nodig is wordt verlichting conform NPR richtlijnen aangebracht;  

 Bij herstructureren, vervangen of nieuwbouw wordt in principe Politiekeurmerk Veilig Wonen 

toegepast. 

 

Met betrekking tot achterpaden maakt de woningcorporatie het verlichtingsplan. Hierbij vraagt zij een 

externe partij voor advies en beheer. Dat plan overlegt zij met de gemeente. De gemeente is 

verantwoordelijk voor de ondergrondse aansluiting en de energiekosten; de woningcorporatie is 

verantwoordelijk voor de bovengrondse installatie. 
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5.2 Verlichten van verkeerswegen en centrum  

Verkeerswegen 

Verkeerswegen in de gemeente zijn voorzien van een behoorlijk verlichtingsniveau. Dat is nodig in de 

spitsuren, maar in de nachtelijke uren kan de verlichting, gezien de lage verkeersintensiteit behoorlijk 

worden gedimd. Dat past bij het nastreven van energiebesparing, duurzaamheid en veiligheid.  

 

Centrum 

De gemeente is tevreden met de openbare verlichting die momenteel geplaatst is in het centrum. De 

verlichting past bij het beeld van de openbare ruimte dat de gemeente nastreeft waarin de 

leefbaarheid van de openbare ruimte centraal staat.  

5.3 Duurzaamheid in materialen 

Openbare verlichting draagt ook in de afvalfase bij aan de belasting van het milieu. De gemeente 

geeft milieuaspecten van en rond het installeren, beheren en onderhouden van de openbare 

verlichting op de volgende wijze aandacht: 

 Duurzaam inkopen; 

 Optimaliseren van het lichttechnisch ontwerp, door gebruik te maken van verlichtingsarmaturen 

met een zo optimaal mogelijk energetisch rendement. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van 

een standaard assortiment van masten en armatuur. De gemeente staat in beperkte mate 

afwijkingen ten opzichte van dit assortiment toe;  

 Verder reduceren van nog achterstallig onderhoud;  

 Selecteren van materialen op basis van levensduur en mogelijkheden tot recycling;  

 Hergebruik van vrijgekomen materialen.  

5.4 Maatregelen samengevat 

o Ambitie 1: Moderniseren van verlichting in woonwijken zodanig dat deze tenminste aansluit bij de 

NPR kwaliteitsrichtlijnen van de NSVV. Ook wordt bij modernisering, herstructurering of 

vervanging bekeken of de openbare verlichting tevens kan worden aangepast zodat wordt voldaan 

aan Politiekeurmerk Veilig Wonen;  

o Ambitie 2: Moderniseren en dimmen van de verlichting op ontsluitingswegen conform plan van 

aanpak. Hiermee kan tot 18% aan energie op openbare verlichting worden bespaard; 

o Ambitie 3: Verdere reductie van achterstallig onderhoud. 
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6 Donkertebeleid 

6.1 Algemeen 

De gemeente gaat bij het opstellen van lichtplannen voor nieuwe of te reconstrueren straten en wijken 

uit van de belangrijkste functie van verlichten van de omgeving: het ondersteunen van de openbare 

ruimte. Hierin hanteert de gemeente sinds 2003 de verlichtingsnorm van de NSVV: verlichten conform 

de NPR richtlijnen van de NSVV. 

 

In haar verlichtingsbeleid streeft de gemeente in elke situatie naar een verantwoorde verhouding 

tussen de hoeveelheid licht en het hiervoor noodzakelijke materiaal- en energieverbruik. Enerzijds wil 

zij een bijdrage leveren aan de verbetering van het milieu door het besparen van energie en het 

reduceren van lichthinder voor mens en milieu. Anderzijds wil de gemeente de aansluiting met andere 

gemeentelijke en regionale beleidsterreinen versterken. Vooral de centrale ligging van Hillegom in de 

bollenstreek en het belang van de nachtelijke donkerte in de regio speelt een grote rol. Daarom vult 

de gemeente Hillegom de verlichtingsnorm (wordt in dit beleidstuk bepaald) voor de komende 

beleidsperiode aan met een Donkertebeleid. 

6.2 Donkertebeleid  

Donkerte is, zeker in de buitenwijken en buitengebieden van de gemeente, belangrijk voor het 

dierlijke nachtelijke leven. De gemeente Hillegom is terughoudend met het verlichten van (wegen in) 

natuur- en buitengebieden (aansluitend bij het Donkertebeleid). Hiermee wil zij de balans tussen licht 

en duisternis zoveel mogelijk in stand houden.  

 

Daar waar uit oogpunt van zwaarwegende verkeersveiligheidsredenen signalering gevraagd of vereist 

is, overweegt de gemeente eerst of zij het beoogde effect ook kan bereiken met het toepassen van 

oriëntatie- of accentverlichting. Wanneer openbare verlichting noodzakelijk blijkt, beperkt de 

gemeente eventueel strooilicht zoveel mogelijk. De gemeente houdt rekening met het creëren van 

schijnveiligheid door verlichten en zal, indien de situatie daartoe aanleiding geeft, de verlichting 

daarop aanpassen. 

 

Lichtvervuiling in de bebouwde kom kan verder worden gereduceerd door het toepassen van 

armaturen met een minimale lichtstroom naar de hemel. 
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6.3 Maatregelen Samengevat 

o Ambitie 4: “Niet verlichten tenzij”. Alleen vervangen lichtpunten indien nodig. (conform de NPR) 

o Ambitie 5: Toepassen van oriëntatie- of accentueringverlichting in plaats van masten indien de 

situatie dat toelaat. 

o Ambitie 6: Reductie van lichtvervuiling naar de hemel door toepassen van armaturen met minimale 

lichtstroom naar de hemel 
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7 Raakvlakken met het verlichten van de openbare ruimte  

7.1 Reclameverlichting en bewegwijzering 

Met betrekking tot reclameverlichting aan lichtpunten en extra aansluitingen op het gemeentelijke net 

wordt tot nu er een sober beleid gevoerd. De gemeente toetst en beoordeelt in de komende 

beleidsperiode nieuwe aanvragen. De gemeente zal, indien het van het reclameobject daartoe 

aanleiding geeft, aanvullende eisen stellen aan de wijze waarop het reclameobject verlicht wordt. 

Insteek is om in de komende beleidsperiode de reclameobjecten in de gemeente Hillegom van 

duurzame en energiebesparende verlichting te voorzien.  

 

Bewegwijzering valt buiten het beleidsplan openbare verlichting. Nadat er beleid is opgesteld voor 

bewegwijzering (Bewegwijzeringbeleid 2011) zal duidelijk zijn hoe openbare verlichting van 

bewegwijzering is opgenomen.  

7.2 Verlichten van gebouwen objecten en herkenningspunten  

Naast de functionele openbare verlichting is het ook mogelijk om met lichtarchitectuur karakteristieke 

gebouwen, objecten en andere herkenningspunten te verlichten. Bij lichtarchitectuur zijn secundaire 

factoren van licht van groot belang, dat wil zeggen: licht inzetten voor versterken van de identiteit, 

comfort en oriëntatie. Hiermee is de gemeente in staat om haar identiteit verder te ondersteunen en 

de attractiewaarde van de gemeente en het visuele comfort voor haar burgers te vergroten. 

 

De gemeente hanteert een sober beleid betreffende het verlichten van openbare gebouwen en 

herkenningspunten. Voor niet openbare gebouwen geldt de vigerende bouwvergunning. De gemeente 

heeft hierop geen invloed. 

7.3 Maatregelen samengevat 

o Ambitie 7: energiebesparing op reclameverlichting 

o Ambitie 8: duurzaam verlichting van gebouwen en herkenningspunten daar waar nodig.  
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8 Beheer en onderhoud 

Onderhoudswerkzaamheden zijn te verdelen in klein en groot onderhoud en achterstallig onderhoud. 

Klein onderhoud omvat werkzaamheden zoals lampvervanging, reinigen van de armatuur, inspectie 

van de bovengrondse installatie, verhelpen van storingen en periodiek schouwen van de gehele 

verlichtingsinstallatie. Bij vervangen van masten en armaturen spreekt men over groot onderhoud. 

Achterstallig onderhoud is klein en groot onderhoud dat, op basis van levensduur, al had moeten zijn 

vervangen. 

8.1 Klein onderhoud 

De gemeente zet komende jaren de methodiek van groepsremplace voor lampen voort en streeft 

ernaar alle werkzaamheden aan de openbare verlichting in een straat te bundelen (rekening houdend 

met trajectontwerp en projecten). De cyclus voor lampvervanging is leidend in de planning van alle 

(kleine en grote) onderhoudswerkzaamheden. Lampen voor de openbare verlichting zijn de laatste 

jaren sterk verbeterd. Het energieverbruik van de nieuwere lamptypen is sterk teruggebracht. 

Daarnaast neemt de levensduur van lampen toe. De gemeente vervangt lampen na verstrijken van de, 

door de leverancier afgegeven, lamplevensduur. 

Naast de geplande, preventieve onderhoudswerkzaamheden kunnen ook storingen optreden in de 

verlichtingsinstallatie. Veelal informeren de inwoners van de gemeente over een storing. Dit werkt 

goed voor storingen binnen de bebouwde kom. De storingsmonteur haalt 1 maal per week de 

klachten op. De gemeente heeft inspraak in de prioriteit van de klachten. De klachten worden 

afgehandeld door de monteur en teruggemeld aan de gemeente. 

 

8.2 Groot onderhoud 

Voor de gemeente is het doorslaggevende argument dat masten onderhoudsarm moeten zijn. De 

gemeente vervangt huidige lichtmasten gemiddeld na 30 jaar. Dit vanwege de bodemgesteldheid:een 

groot deel van Hillegom is gebouwd op zachte veengrond die jaarlijks behoorlijk verzakt. Vervangen 

van lichtmasten na maximaal 30 jaar zorgt ervoor dat de veiligheid (bijvoorbeeld als gevolg van 

boven- en/of ondergronds roestvorming) niet in het geding kan komen. 

 

De gemeente vervangt armaturen na gemiddeld 20 jaar, omdat componenten waaruit deze 

samengesteld zijn dan aan het eind van hun levensduur zijn en vervangende componenten niet altijd 

meer leverbaar zijn. Ook de armatuur zelf is dan sterk in kwaliteit achteruit gegaan.  

8.3 Vervangingsinvesteringen op basis van levensduur materialen 

De vervangingsinvesteringen op basis van levensduur materialen openbare verlichting bedragen 

€110.000. Dit betreft voor het overgrote deel masten die ouder zijn dan 30 jaar.  
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9 Kaderdoelstellingen en vervolg 

9.1 Kaderdoelstellingen 

Afgelopen jaren is tijd en geld geïnvesteerd in het moderniseren van de openbare verlichtings-

installatie van de gemeente. Met het voortzetten van de gekozen aanpak is de gemeente in staat de 

kwaliteit van de (fysieke) installatie en de verlichting op peil te hebben en te houden.  

Kwaliteit huidige installatie en organisatie  

o Doelstelling 1: Kwaliteit van de fysieke installatie, verlichting en organisatie tenminste in stand 

houden middels een kwalitatief goed beheer en onderhoud  

o Doelstelling 2: Aanhouden van de minimum verlichtingskwaliteit conform de NPR -1 richtlijnen 

van de NSVV  
 

Daarnaast heeft de gemeente Hillegom voor de periode 2011– 2021 de volgende ambities: 

Duurzaamheid en energiebesparing realiseren 

o Ambitie 1: Moderniseren van verlichting in woonwijken zodanig dat deze tenminste aansluit bij de 

NPR kwaliteitsrichtlijnen van de NSVV. Ook wordt bij modernisering, herstructurering of 

vervanging bekeken of de openbare verlichting tevens kan worden aangepast zodat wordt voldaan 

aan Politiekeurmerk Veilig Wonen.  

o Ambitie 2: Moderniseren en dimmen van de verlichting op ontsluitingswegen conform plan van 

aanpak. Hiermee kan tot 18% aan energie op openbare verlichting worden bespaard. 

o Ambitie 3: Reductie van achterstallig onderhoud. 
 

Donkertebeleid doorvoeren  

o Ambitie 4: “Niet verlichten tenzij”. Alleen vervangen lichtpunten indien nodig. (conform de NPR) 

o Ambitie 5: Toepassen van oriëntatie- of accentueringverlichting in plaats van masten indien de 

situatie dat toelaat. 

o Ambitie 6: Reductie van lichtvervuiling naar de hemel door toepassen van armaturen met minimale 

lichtstroom naar de hemel, voor alle nieuwe en te vervangen armaturen. 

Raakvlakken openbare verlichting 

o Ambitie 7: energiebesparing op reclameverlichting. 

o Ambitie 8: duurzaam verlichting van gebouwen en herkenningspunten daar waar nodig. 
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9.2 Vervangingsinvesteringen 2011 - 2021 masten en armaturen 

De vervangingsinvesteringen masten en armaturen van de openbare verlichting in de gemeente 

Hillegom over de periode 2011– 2021 bedraagt €110.000,- per jaar (conform huidige budget). 
 

In deze berekening is opgenomen/zijn de uitgangspunten: 

 Technische levensduur armaturen: 20 jaar, levensduur masten: 30 jaar; 

 Normbedrag per type mast en armatuur; 

 LED verlichting, daar waar lichttechnisch toepasbaar, tot lichtpunthoogte max. 6 meter; 

 Inclusief materiaalkosten, montage, toezicht en oplevering; 

 Inclusief Liander tarieven voor ondergrondse deel zoals preventief verplaatsen lichtmast, af en 

aansluitkosten en vervangen aansluitset; 

 Verzorgen van de jaarlijkse rapportage energieverbruik; 

 Exclusief 19% BTW. 

 

Bij projectontwikkeling o.a. plangebied Berbée en Vossepolder en reconstructie van wegen o.a. de zal 

de aanschafkosten van nieuwe lichtmasten en armaturen onderdeel zijn van het desbetreffende 

projectbudget. 
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