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   ‘Donker waar mogelijk, licht waar noDig’
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1 
algemeen

Inleiding

Wettelijk kader

de keuze om wel of geen verlichting te plaatsen is een beleidsafweging van 
de gemeente. deze keuze hangt nauw samen met aspecten zoals veiligheid, 
duurzaamheid en donkerte en is vastgelegd in het beleidsplan. Bij de keuze 
speelt de richtlijn openbare Verlichting (roVl-2011) een belangrijke rol. 

de gemeente hanteert in grote lijnen de volgende uitgangspunten:
•	 	Binnen	de	bebouwde	kom:	verlichten	ontsluitingswegen,	woonstraten	

en centrumgebieden. het verlichtingsniveau is vaak gekoppeld aan de 
functie van het gebied;

•	 	Buiten	de	bebouwde	kom:	Donker	waar	mogelijk,	licht	waar	nodig.	Bij	
de afweging wordt gekeken naar verkeersveiligheid, sociale veiligheid, 
energiebesparing, kwaliteit van de leefomgeving/sfeer. de gemeente 
plaatst alleen verlichting, als alternatieven zoals (actieve) markering 
onvoldoende zijn.

Dit BeheerPlan oPenBare Verlichting is nauw Verwant met het 
BeleiDsPlan Verlichting in De oPenBare ruimte (2014-2018). het 
BeleiDsPlan schetst hoe De gemeente omgaat met Verlichting 
Van De oPenBare ruimte en geeFt De uitgangsPunten Voor De 
PerioDe 2015-2018. De ranDVoorwaarDen Bij De uitVoering 
zijn uitgewerkt in het werkDocument ´licht in De oPenBare 
ruimte´, Dat een Bijlage is Van het BeleiDsPlan. Dit ‘BeheerPlan 
oPenBare Verlichting’ gaat oVer De werkzaamheDen Die in De 
Praktijk worDen uitgeVoerD en De Planning en Financiering 
DaarVan. 

Volgens de Wegenwet en het Burgerlijk wetboek moeten openbare 
verlichting, wegen, bruggen en duikers die in beheer en onderhoud van de 
gemeente zijn in “goede” staat verkeren. dit betekent voor de openbare 
verlichting dat deze zo moet werken, dat minmaal de veiligheid is 
gewaarborgd.

financieel is de gemeentewet van belang. deze verlangt dat de 
gemeentebegroting reëel in evenwicht is. als de gemeente bij onderhoud 
van de openbare verlichting niet kijkt naar duurzaamheid, vindt op termijn 
kapitaalsvernietiging plaats.  

Beleid
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Areaal de openbare verlichting bestaat uit masten, armaturen en lichtbronnen. de 
levensduur van deze onderdelen is mede bepalend voor de afschrijvingsduur 
van de investeringen. de gemeente gaat uit van de volgende technische 
levensduur:
lichtmasten
•	 40	jaar

armaturen
•	 20	jaar

lichtBronnen
compact fluorescentie
•	 PLL:	6	jaar
•	 PLT:	4	jaar
hogedruk natriumlampen 
•	 SON	:	4	jaar
•	 CDO-TT:	3	jaar
lagedruk natriumlampen
•	 SOX:,	3	jaar
•	 CDM-T	3	jaar
led
•	 20	jaar

de gemeente vervangt de masten na een inspectie. alle masten die de 
technisch levensduur van 40 jaar naderen, worden door middel van 
een praktijkproef beoordeeld. daarbij wordt gekeken of het technisch 
verantwoord is om ze nog 5 jaar te laten staan.

de openbare verlichting in doetinchem bestaat op dit moment uit: 
•	 Circa	12.623	lichtmasten;
•	 Circa	12.760	armaturen;

in De armaturen worDen De VolgenDe lichtBronnen geBruikt:

 compact fluorescentie lampen 75% (woonwijken);

 hogedruk  natrium lampen 18 % (ontsluitingswegen);

 led verlichting 4% (2/3 in woonwijken en 1/3 ontsluitingswegen);

  overige lampen 3% (1/3 woonwijken en 2/3 ontsluitingswegen), 
waaronder de oranje lagedruk natriumlampen op ontsluitingswegen. 
deze  lampen zijn binnenkort niet meer leverbaar.

Beheer
methodiek
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Onderhouds
methodiek

het uitvoeren van het onderhoud (vervangen van lampen, 
herstelwerkzaamheden en storingsafhandeling) is vanwege 
efficiëntieoverwegingen uitbesteed aan één externe partij. de voordelen 
hiervan zijn:
•	 Korte	communicatielijnen;
•	 Goede	afstemming	van	de	diverse	werkzaamheden;
•	 Schaalvoordelen.

de prestatieafspraken zijn vastgelegd in een bestek waaraan de 
opdrachtnemer zich heeft verbonden. 

de gemeente voert in woongebieden geen controle uit op het branden van de 
verlichting. de ervaring leert namelijk dat bewoners en gebruikers storingen 
zelf actief bij de gemeente melden.
 
de gemeente controleert de verlichting langs hoofd¬routes wel zelf, 
omdat deze niet worden gemeld. hiervoor zijn jaarlijks 2 controlerondes 
ingepland. een aan het begin van het donkere seizoen (vanwege sociale 
en verkeersveiligheidsaspecten in de ochtend- en vroege avonduren) 
en een vlak na de jaarwisseling (verhoogde kans op gebreken na de 
oudejaarsviering).
 

de gemeente borgt met een combinatie van preventief en correctief 
onderhoud de technische kwaliteit van de openbare verlichting. 

•	 	Preventief	onderhoud	is	bedoeld	om	de	onderdelen	van	de	installatie	
gedurende hun levensduur in goede staat te houden. 

•	 	Correctief	onderhoud	is	bedoeld	om	beschadigingen	van	onderdelen	van	
componenten zodanig te verhelpen, dat het onderdeel zich (nagenoeg) 
weer in nieuwstaat bevindt. de meest extreme vorm van correctief 
onderhoud is het vervangen van de gehele onderdeel.

Voor de verlichtingskwaliteit geldt hetzelfde: de gemeente borgt dit met een 
combinatie van preventief en correctief onderhoud. In dit geval betekent 
preventief onderhoud dat de lampen na verloop van hun gebruiksduur 
vervangen worden. correctief onderhoud is het vervangen van krappe 
lampen.

Doetinchem hanteert het VolgenDe onDerhouDs scenario:

controleronde in : ontsluitingswegen: oktober en januari
het donker   woongebieden: niet (onnodig omdat 

bewoners en gebruikers kapotte verlichting 
melden.

Verhelpen storingen : elke week
Vervangen lampen : technische levensduur(branduren) benutten
Vervangen armaturen : technische levensduur benutten
Vervangen masten : technische levensduur benutten
Verhelpen aanrijdschade :  Binnen 1 tot 2 uur na de melding

Controleronde in 
de avonduren
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Groepsgewijze 
vervanging 

lampen

nieuw te plaatsen lichtmasten zijn van staal of  aluminium. stalen masten 
worden vooral in woongebieden geplaatst, omdat het materiaal beter bestand 
is tegen kleine aanrijdschades. aluminium masten staan langs de ontsluitings-
wegen, omdat deze masten bij een aanrijding minder letselschade tot gevolg 
hebben. de gemeente heeft besloten om bestaande stalen masten weer te 
schilderen	(de	laatste	schilderbeurten	zijn	in	2006	en	2007	uitgevoerd).	

storingen over niet-brandende verlichting, schades en andere klachten 
komen binnen bij het meldpunt onderhoud van de gemeente. het team 
stedelijk beheer ziet er op toe dat de opdrachtnemer de meldingen volgens 
afspraak afhandelt en hierover terugkoppelt. de termijn waarbinnen een 
storing verholpen moet zijn, staat in het bestek. elke week wordt er een ronde 
gemaakt om kapotte lampen te vervangen.

de gemeente controleert de kwaliteit van masten en armaturen tijdens een 
periodieke schouw. daarbij wordt een oordeel (goed of slecht) gegeven op 
basis van enkele uiterlijke kenmerken. gebreken worden over het algemeen in 
de vorm van een storing ingepland voor herstel.

uit de inspectieresultaten blijkt of een mast of armatuur moet worden 
vervangen. Bij lichtmasten die een technische levensduur van 40 jaar hebben 
bereikt, wordt een duwproef gedaan. uit deze proef blijkt of een mast nog 
minimaal 5 jaar kan blijven staan. 

armaturen worden aan het einde van de levensduur vervangen als:
•	 De	toegepaste	materialen	zijn	verouderd;
•	 Het	lamptype	niet	meer	leverbaar	is;
•	 	De	extra	energiekosten	ten	opzichte	van	moderne	lampen	groter	is	dan	wat	

het verlengde gebruik oplevert.

het blijkt het meest efficiënt om lampen groepsgewijs te vervangen 
(groepsremplace). dit gebeurt na verloop van de gebruiksduur. na 
deze gebruiksduur is de lamp zodanig verouderd, dat de lichtopbrengst 
vermindert en de kans op uitval sterk groeit. de levensduur verschilt per 
lamptype	(zie	1.5).	De	gemeente	gaat	vervangen	op	het	moment	dat	volgens	
de fabrikant maximaal 10% van de lampen uitvalt.

de daadwerkelijke vervanging vindt steeds plaats binnen een geografisch 
afgebakend gebied. het streven is dat de leeftijd van individuele lampen in 
zo’n gebied zo veel mogelijk gelijk is. dit kan betekenen dat een lamp die 
tussentijds is vervangen en dus nog een tijd mee zou kunnen, toch wordt 
vervangen. 

tijdens het groepsgewijs vervangen van lampen worden eveneens 
onderstaande kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd:
•	 	Controle	van	de	contacten	van	de	lamphouders	en	de	aansluitingen	van	

de geleiders;
•	 Controle	van	de	werking	van	het	voorschakelapparaat;
•	 Controle	van	de	stand	van	de	armaturen	ten	opzichte	van	de	wegas;
•	 Aan	de	binnen-	en	buitenzijde	reinigen	van	de	lichtkap;
•	 Reinigen	van	de	spiegels	in	de	armaturen;
•	 	Reinigen	en	eventueel	invetten	van	scharnieren,	afdichtingen	en	

sluitingen;
•	 Inspectie	van	lichtmasten	en	armaturen;
•	 Controle	van	de	aanwezigheid	en	juistheid	van	een	lichtmastnummer;
•	 Controle	van	de	in	het	beheerbestand	opgenomen	gegevens.

Oppervlakte
behandeling van 

lichtmasten

Incidentele 
uitval, schades 

en klachten

Toetsen kwaliteit
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Gegevensbeheer

Standaardisatie

Voor gestructureerd en kostenefficiënt onderhoud, is de beschikbaarheid van 
actuele gegevensbestanden belangrijk. de gemeente beheert de gegevens 
van de installaties sinds 3 jaar zelf in een webapplicatie. de volgende 
gegevens worden vastgelegd en bijgehouden:

•	 Codering	(elk	object	krijgt	een	uniek	nummer);
•	 Algemene	gegevens	(straat,	wijk,	plaatsnaam,	coördinaten);
•	 	De	opbouw	van	het	object:	type	mast,	armatuur,	lamp,	

voorschakelapparaat en dimmer;
•	 Plaatsingsjaar	van	de	onderdelen;
•	 Geplande	vervangingsdatum;	
•	 Wat	is	het	brandregime,	zoals	dimschema;
•	 Storingen	en	reparaties.

de gemeente kiest zo veel mogelijk voor standaardisatie met een 
onderdelencatalogus. de catalogus is zo samengesteld, dat een efficiënte 
exploitatie van de openbare verlichting mogelijk is: zo energiezuinig 
mogelijke, moderne installaties, die voldoen aan de wensen van de 
gemeente.

8



2
terugblik 2008-2014

Technische 
staat en 

functionaliteit

Storingen

2011
2012
2013

2014 (excl. dec.)

Grootschalig 
onderhoud

2009

2010

2011

•	 Haareweg:	lichtmasten	en	armaturen	geplaatst

•	 	Ondernemingsweg:	SON	armaturen	vervangen	door	Led-armaturen,	
nieuwe kabels aangebracht en besturingskast geplaatst;

•	 	Bedrijvenpark	A18:	eerste	fase	voorzien	van	besturingskast,	bekabeling,	
lichtmasten en led-armaturen; 

•	 	Motketel:	voorzien	van	besturingskast,	bekabeling,	lichtmasten	en	Led-
armaturen;

•	 	Norman	de	Belvealstraat,	Akkerstraat	en	Doesburgseweg	(gedeeltelijk):	
lichtmasten en led-armaturen geplaatst;

•	 Aanpassen	verlichting	centrum,	2e fase.

•	 Vervangen	lichtmasten	en	armaturen	Kruisbergseweg;
•	 	Vervangen	lichtmasten	en	armaturen	bedrijventerrein	Verheulsweide	

laatste fase;
•	 Vervangen	lichtmasten	en	armaturen	bedrijventerrein	Akkermansweide;
•	 Aanpassen	verlichting	fietsoversteek	Gaanderenseweg;
•	 Vervangen	lichtmasten	en	armaturen	Kastanjelaan;
•	 	Plaatsen	lichtmasten	en	armaturen	uitbreiding	parkeerplaatsen	sportpark	

Zuid;
•	 Vervangen	100	lichtmasten	in	verband	met	afkeur;
•	 Vervangen	lichtmasten	en	armaturen	Kilderseweg
•	 Plaatsen	lichtmasten	en	armaturen	bedrijventerrein	A18

De gemeente heeFt De aFgeloPen jaren Veel tijD en gelD 
gestoken in het moDerniseren Van De oPenBare Verlichting en 
De Verlichting VolDoet aan De wensen uit het BeleiDsPlan. 

in onDerstaanDe taBel is het aantal storingen in De aFgeloPen 
4 jaar aangegeVen: 

lamp armatuur mast mastdeurtje lIandernet 
defect VerVangen rIchten plaatsen storIng

470	 8	 15	 21	 165	(1)

332	 9	 26	 14	 35
459 45 35 28 24
444	 9	 15	 16	 47

het aFgeloPen jaren zijn De VolgenDe grote onDerhouDswerken 
uitgeVoerD:

•	 Grootschalige	vervanging	deel	van	de	lampen	(remplace);
•	 Aanpassen	verlichting	centrum	1e	fase.

•	 Grootschalige	vervanging	deel	van	de	lampen	(remplace);
•	 Verlichting	Luthers	kerkje	en	Joods	monument.

•	 Grootschalige	vervanging	deel	van	de	lampen	(remplace);
•	 Verlichten	oude	brug.

2012

2013

2014

(1)  na 2011 is bij liander een andere manier van vastleggen en doorgeven van ondergrondse storingen in hun openbare verlichtingsnet doorgevoerd. dit verklaard voor een groot deel het schil in de jaren daarna.
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3
Vervangings -
plannen 2015

In het jaar 
2015 zijn 

onder andere 
de volgende 

vervangingen 
of uitbreidingen 

gepland:

•	 	Vervangen	lichtmasten	en	armaturen	zuidzijde	spoor	Hoofdstraat	
gaanderen;

•	 Uitbreiden	verlichting	bij	nieuw	Busstation	Doetinchem;
•	 	Aanpassen	verlichting	“Kiss	en	Ride”	strook	en	parkeerplaatsen	station	

doetinchem;
•	 Vervangen	verlichting	centrum	Doetinchem;
•	 	Vervangen	verlichting	project	IJsselkade,	Spinbaan,	Melkweg	en	

terborgseweg;
•	 Vervangen	lichtmasten	en	armaturen	parkeerplaats	stadhuis;
•	 	Vervangen	lichtmasten	en	armaturen	Terborgseweg	vanaf	het	centrum	tot	

spoorwegovergang;
•	 Grootschalige	vervanging	verouderde	armaturen;
•	 Meten	stabiliteit	lichtmasten	met	een	levensduur	van	40	jaar	of	ouder;
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Bekostiging

Vervangen 
lichtmasten

2018

2017

2016

2015

De kosten van het vervangen van de armaturen zijn voor de komende vijf 
jaar geraamd op € 1.046.070. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:
In 2014 wordt de achterstand in het vervangen van de armaturen 
weggewerkt. dit zijn met name armaturen met een pll-lamp en een 
energieverslindend	voorschakel	apparaat,	SOX-lampen	en	armaturen	
waarvan bekend is dat de behuizing op is. tussen 2015 en 2018 worden de 
armaturen vervangen die een jaar later hun technisch levensduur van 20 
jaar bereiken. Voor het daadwerkelijk vervangen wordt steekproefsgewijs 
geïnspecteerd of de armaturen nog enkele jaren langer dienst kunnen doen. 

redenen voor vervanging zijn:
•	 De	behuizing	is	bros	is	en	daardoor	niet	meer	waterdicht;
•	 	De	armaturen	zijn	voorzien	van	lampen	zijn	van	het	type	SOX.	Deze	zijn	

extreem duur geworden en hebben een beperkte levensduur;
•	 Het	armatuur	heeft	een	onzuinig	conventioneel	voorschakelapparaat;
•	 	Met	het	vervangen	van	het	armatuur	door	een	led-armatuur	is	een	

kostenbesparing te behalen die zich ruim terug verdient binnen de 
levensduur van het armatuur.

armaturen

het VerVangen Van lichtmasten en armaturen worDt BetaalD 
uit een kreDiet Dat De gemeenteraaD BeschikBaar heeFt 
gestelD. het VerVangen Van De lamPen (remPlace) en het 
oPheFFen Van storingen is geDekt in De actiViteitenBegroting.

De kosten voor de komende 5 jaar voor het vervangen van de lichtmasten 
zijn geraamd op € 1.310.000. het gaat om masten die hun technische 
levensduur hebben bereikt of die na een inspectie nog 5 jaar kunnen blijven 
staan. Voordat de gemeente de masten daadwerkelijk vervangt, worden ze 
nog	geïnspecteerd	en	fysiek	getest.	De	verwachting	is	dat	daaruit	blijkt	dat	
een aantal lichtmasten nog niet vervangen hoeft te worden. In de raming 
is er rekening mee gehouden dat slechts een kwart wordt goedgekeurd. 
Waarschijnlijk is dit aantal groter.

lichtmasten

Vervangen 
armaturen

2018

2017

2016

2015

4
Financiën
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Vervangen 
lampen

2018

2017

2016

2015

in 2009 is een plan gemaakt voor het verlichten van een aantal objecten 
in het centrum van Doetinchem. dit plan is er met name op gericht om 
de gracht en de poorten van de oude stad doetinchem te benadrukken. 
de bedoeling is om dit plan verder uit te voeren. dit wordt betaald uit de 
inkomsten van de lichtmastreclame.

De conventionele lampen zoals Pll, Plt, son, soX, cDm-t en cDo 
hebben een levensduur van 12.000 tot 25.000 uur, afhankelijk van het 
type lamp. Boven deze levensduurverwachting ligt de uitval van lampen 
boven de 10%. Vanwege de loonkosten bij tussentijdse vervangingen, is 
het goedkoper om de lampen groepsgewijs te vervangen (remplaceren). 
dat heeft als extra voordeel dat de lamp weer optimaal werkt. daarnaast 
neemt het energieverbruik toe. het is financieel onverstandig om een 
groepsvervanging  van lampen een jaar door te schuiven, omdat het 
uitvalpercentage dan fors toeneemt en het lichtniveau sterk vermindert.

lamPen

Object
verlichting

0 5000 10.000 15.000 20.000
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Jaarlijkse kosten

34990
31040
33980
34040
34200

toelichting kostensoorten:
Inkomsten van de provincie omdat enkele lichtmasten langs provinciale 
wegen via de energiemeter van de gemeente lopen. dit is nog een gevolg van 
de Wet herverdeling wegen uit 1994. de provincie streeft er naar om zoveel 
mogelijk lichtmasten op een eigen net te krijgen;

de energiekosten (ongeveer 2.500 mWh per jaar) zijn te verdelen in een 
aantal onderdelen, namelijk afgerond
•	 40%	netbeheerkosten;	
•	 50%	energieleverantiekosten;	
•	 10%	energiebelasting.

dit zijn de kosten voor het 
•	 Groepsgewijs	vervangen	van	lampen,	
•	 Incidenteel	vervangen	van	lampen	en	andere	onderdelen;
•	 Herstel	van	niet	verhaalbare	schades;
•	 Incidentele	uitbreidingen

De jaarlijkse kosten Bestaan Bij oPenBare Verlichting 
uit energiekosten en Dagelijkse onDerhouDskosten. in De 
actiViteitenBegroting 2014 zijn Deze als Volgt VerDeelD:

oPenBare Verlichting

kostensoort lasten Begroot Baten Begroot
Overige	goederen	en	diensten	 0	 6.900
elektra: verbruik 310.830 0
Overige	duurzame	goederen	 2.650	 0
onderhoud contracten/bestekken 97.940 0
Overig	onderhoud	 65.810	 0

34990

31040

33980, 34040 
en 34200
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Verwachting het is de bedoeling om de komende jaren veel oudere armaturen te 
vervangen door led-armaturen. door een tijdige vervanging worden 
storingen voorkomen en daalt het energieverbruik.

het aan de hand van een test bepalen of lichtmasten daadwerkelijk aan 
vervanging toe zijn, levert een besparing op in de rentelast. door deze 
aanpak kan echter op wat langere termijn een piek ontstaan in het aantal 
masten dat in enig jaar vervangen moet worden. de kwaliteit varieert 
namelijk door onder meer materiaaldikte, de manier van conserveren en de 
leverancier. ook zal soms gekozen worden voor groepsgewijze vervanging 
van lichtmasten, omdat een bepaald gebied integraal wordt aangepakt. 

de komende jaren worden steeds meer armaturen vervangen door tips met 
leds. deze armaturen zijn op dit moment tussen de € 75 en € 200 duurder 
dan de conventionele armaturen, maar gezien de prijsontwikkelingen op de 
markt wordt dit verschil snel kleiner. doordat steeds meer led-armaturen 
worden gebruikt, zal het aantal lampstoringen waarschijnlijk afnemen. dit 
heeft te maken met de levensduurverwachting van ledverlichting. deze is 18 
tot 20 jaar.

dit jaar worden alle voedingspunten van de openbare verlichting voorzien 
van “slimme meters”. de facturen van de energieleverancier zijn dan 
gebaseerd op het werkelijk verbruik van dat jaar en niet op schattingen of 
een verbruiksperiode langer of korter dan een jaar. het monitoren van het 
verbruik wordt dan mogelijk waardoor hier beter op is te sturen. 

Kansen & risico’s
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Colofon

inhoud :  gemeente doetinchem,  
Rob	Crop	en	Bas	Römer

tekst : pronkscriptum
Fotogafie : Bestwerk.nl
Vormgeving : Bestwerk.nl


