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1 AANLEIDING
Vanwege de
• verwachte vervangingsvraag in de komende jaren,
• de recente en voortvarende technische ontwikkelingen,
• druk op de financiële middelen en
• de wens tot verduurzaming van het areaal
heeft gemeente Rhenen besloten de wijze waarop de zorg voor de openbare verlichting
momenteel is georganiseerd onder de loep te nemen en op basis daarvan stappen te nemen
om zo goed mogelijk op de gesignaleerde ontwikkelingen en doelstellingen in te kunnen
spelen. Belangrijke vraag daarbij is of de huidige overeenkomst met CityTec de beste basis
vormt voor het realiseren van de gemeentelijke doelen. Het goed kunnen maken van deze
afweging vereist actueel en helder beleid dat richting geeft aan de ontwikkeling en
modernisering cq verduurzaming van het openbare verlichtingsareaal. Dit beleidsplan
beschrijft de huidige openbare verlichtingssituatie in gemeente Rhenen en inventariseert de
wensen en eisen voor de toekomst. Op grond daarvan zijn tien maatregelen om het beleid te
realiseren geformuleerd.
Dit beleidsplan richt zich uitsluitend op de openbare verlichting. Buiten het kader van het
plan vallen tijdelijke verlichting bij bijvoorbeeld evenementen en niet-openbare verlichting
zoals etalage-, gevel- en reclameverlichting. Ook verlichting op sportterreinen is buiten
beschouwing gelaten.
Dit beleidsplan zal ter vaststelling naar de raad gaan.

grote
vervangingsvraag
druk op
financiële
middelen

wens tot
verduurzaming

beleidsplan
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2 WETTELIJK KADER EN NORMEN
De verlichtingskwaliteit is (nog) niet via wettelijke of andere
bindende bepalingen geregeld. Er bestaan wel richtlijnen voor het
ontwerp. Tot 2011 gold de door de NSVV opgestelde Nederlandse
praktijkrichtlijn voor openbare verlichting, NPR 13201-1, meestal als
richtlijn. In 2011 is, als opvolger hiervan, de Richtlijn Openbare
Verlichting 2011 (ROVL-2011) geïntroduceerd. In de ROVL-2011
worden de verlichtingsklassen voor wegverlichting gedefinieerd in
relatie tot de visuele behoeften van de weggebruikers. Hoewel de
criteria geen wettelijke status hebben hanteert het Openbaar
Ministerie ze doorgaans wel bij kwesties rond de
aansprakelijkheidsstelling van wegbeheerders bij ongevallen. De ROVL-2011 geeft
handreikingen voor het maken van beleidskeuzes op het gebied van openbare verlichting,
waar vervolgens bijbehorende verlichtingsklassen bij kunnen worden gezocht. In
tegenstelling tot de NPR is de ROVL 2011 tevens ingericht voor de toepassing van nieuwe
ontwikkelingen zoals dimmen en Led. De richtlijnen zijn door de overheid opgesteld als
handvat voor de ontwerper en niet als kader. De richtlijn geeft een eerste indicatie van wat er
aan verlichting nodig is. Op basis daarvan kan voor de specifieke situatie bekeken worden
wat het meest wenselijk is. De RVOL 2011 onderscheidt daarbij drie verlichtingsklassen:
• Gemotoriseerd verkeer (klasse M)
• Conflictgebied (klasse C)
• Verblijfsgebied (klasse P)
Voor elke categorie zijn determineertabellen beschikbaar waarmee de verlichtingsklasse
(verlichtingssterkte en gelijkmatigheid) bepaald kan worden.
Binnenkort verschijnt naar verwachting een nieuwe NPR als opvolger van de ROVL 2011.
Naar verluidt tendeert de nieuwe NPR naar meer in plaats van minder licht (daar waar de
ROVL 2011 ten opzichte van de oude NPR juist tendeerde naar minder licht) en sluit vanuit
die optiek minder aan bij de duurzaamheidsgedachte. De NPR is een richtlijn en geen wet.
Mocht gemeente Rhenen in de toekomst besluiten om zich niet aan de nieuwe NPR te
conformeren dan verdient het aanbeveling dit in beleid vast te leggen.
In 1999 is het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) landelijk als richtlijn ingevoerd. Het
PKVW is een veiligheidskeurmerk dat kan worden afgegeven wanneer een ruimte of gebied
aan vastgestelde voorwaarden voor sociale veiligheid voldoet. Openbare verlichting vormt
een klein deel van de basiseisen van het keurmerk. Het PKVW conformeert zich voor de
openbare verlichting aan de NPR 13201-1.
De Flora- en Faunawet beschermt leefgebieden van diverse planten- en diersoorten. Als
verlichting aantoonbaar verstorend is voor bepaalde soorten kan op basis van deze wet
besloten worden de lichtbron aan te passen of niet aan te brengen.
Gemeenten zijn (juridisch) verantwoordelijk voor hun elektrische installatie. Het
bouwbesluit en NEN-normen (NEN 3140:2011 en NEN 1010) geven normen om de
veiligheid van elektrische installaties te waarborgen. De normen zijn in beginsel niet
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verplicht, maar wanneer de gemeente niet voldoet aan de normen kan zij wel aansprakelijk
worden gesteld in het kader van de zorgplicht.
Daarnaast heeft gemeente Rhenen als wegbeheerder een zorgplicht. In het Nieuw Burgerlijk
Wetboek (boek 6, art. 6: 174) wordt de openbare verlichting als onderdeel van de openbare
weg gezien. Dit houdt in dat de gemeente aansprakelijk kan worden gesteld voor schade
indien de weg, inclusief de openbare verlichting, niet voldoet aan de eisen die men daar in
de gegeven omstandigheden aan mag stellen.
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3 HUIDIGE SITUATIE
3.1 Huidige areaal
Het openbare verlichtingsareaal in de gemeente Rhenen bestaat uit circa 3000 lichtpunten.
Een aanzienlijk deel van het openbare verlichtingsareaal is sterk verouderd. De gemiddelde
ouderdom bedraagt 23 jaar voor de masten en 19 jaar voor de armaturen. Ook is een
aanzienlijk deel , circa 36% van de masten en 61% van de armaturen, afgeschreven. De
diversiteit in mast- en armatuurtypes is relatief beperkt. De openbare verlichting wordt
aangestuurd met een detectiesysteem in Veenendaal, waarbij het licht aangaat wanneer het
lichtniveau lager dan 2 lux is.
Met uitzondering van parkeerplaats de Veerwei wordt nergens nog gedimd. Led-verlichting
is in 2014 geïntroduceerd in het Paardenveld en wordt vanaf die tijd bij elke reconstructie
toegepast. Het jaarlijkse energieverbruik is circa 450.000 kWh (2015). Het energieverbruik is
over de afgelopen jaren redelijk constant. Er zijn geen gegevens voorhanden over de mate
van lichthinder cq lichtvervuiling. Het huidige (gemiddelde) verlichtingsniveau bedraagt,
afhankelijk van of op het moment van aanleg de NSVV- of NPR-norm van toepassing was,
respectievelijk 2 tot 3 lux.
Het aantal klachten over de openbare verlichting is relatief beperkt. De klachten die er zijn
betreffen veelal netwerkstoringen. Klachten en storingen worden in het algemeen snel
afgehandeld door CityTec.
Er is geen Openbaar Verlichtingsbeleid. Uitgangspunt is om de actueel geldende richtlijnen
te volgen. Dit komt neer op de aanbevelingen van de NPR en vanaf 2011 de opvolger
daarvan: de RVOI 2011, tenzij er zwaarwegende motieven zijn om hiervan af te wijken. Het
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) speelt bij de openbare verlichting in Rhenen in het
algemeen geen rol. Als belangrijkste basis voor de activiteiten en ontwikkelingen rondom de
openbare verlichting geldt verder de overeenkomst met Citytec. Met name dit laatste maakt
dat de gemeente een beperkte grip en sturing op de ontwikkelingen ten aanzien van het
areaal heeft.
 Kapitaallasten
 Onderhoud en storingen
 Beheer
 Energie
 REB/Netbeheer
Totaal:

€ 132.200
€ 65.700
€ 14.700
€ 22.600
€ 39.900
€ 275.100

Het exploitatiebudget is
als volgt opgebouwd
(stand 2015):

3.2 Organisatie
De zorg voor de openbare verlichting is ondergebracht bij CityTec dat per 31 maart 2017
onderdeel van Strong Root Capital is geworden. CityTec is economisch eigenaar en de
gemeente juridisch eigenaar van de openbare verlichting. De laatste overeenkomst dateert
uit 2008 en wordt vanaf 2013 jaarlijks stilzwijgend verlengd. De zorg van CityTec behelst het
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beheer, de engineering/advisering, nieuwe aanleg, het onderhoud en de levering van
energie. De overeenkomst is zeer summier. Zo ontbreken er concrete afspraken over een
eventuele beëindiging van de overeenkomst. In de huidige constructie beperkt de rol van de
gemeente zich tot het beoordelen/goedkeuren van offertes en facturen en het toetsen van
verlichtingsplannen. De gemeente is echter geen eigenaar van de openbare verlichting en
verkeert hierdoor in een afhankelijke positie van Citytec.
Stedin, tot voor kort eigenaar van CityTec en onderdeel van Eneco BV, is als netbeheerder
eigenaar van het ondergrondse deel van de openbare verlichting, dat wil zeggen het
hoofdspanningsnet en de aansluitleiding. In de overeenkomst met CityTec is geregeld dat
CityTec de gemeentelijke belangen bij Stedin behartigt en Stedin aansprakelijk stelt indien zij
de in de overeenkomst opgenomen hersteltijden niet nakomt.
De coördinatie van de openbare verlichting als activiteit (waaronder de begeleiding van
Citytec) is ondergebracht bij de team Openbare Werken. Hiervoor is nu ongeveer 0,1 fte
beschikbaar.

Eneco
Stedin

Strong Root
Capital

CityTec
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4 GEWENSTE SITUATIE
4.1 Wensen vanuit de beleidsvelden
Openbare verlichting heeft raakvlakken met diverse beleidsvelden. De belangrijkste zijn:
1. Verkeersveiligheid
2. Sociale veiligheid
3. Vormgeving en beleving
4. Milieu en duurzaamheid
5. Landschap en natuur
6. Beheer en onderhoud
Verkeersveiligheid

Beheer en
onderhoud

Sociale veiligheid

Openbare
verlichting
Landschap en
natuur

Vormgeving en
beleving

Milieu en
duurzaamheid

Ad 1 - Verkeersveiligheid
Goede openbare verlichting heeft een positief effect op de verkeersveiligheid: een toename
van het lichtniveau en met name gelijkmatigheid van verlichten leidt in het algemeen tot een
daling van het aantal verkeersongevallen in de avond en de nachtelijke uren. Daarbij geldt
dat openbare verlichting de verkeersveiligheid weliswaar vergroot maar aan de andere kant,
in geval van schade door aanrijding, een gevaar kan vormen. Dit heeft weer een relatie met
de locatie- en materiaalkeuze van masten en armaturen.
Hoewel er in Rhenen geen specifieke verkeersveiligheidsproblemen worden ervaren is er
wel een duidelijke behoefte aan meer uniformiteit in verlichting per wegcategorie en/of
gebied, om zo de herkenbaarheid en daarmee ook de verkeersveiligheid van de
verschillende typen wegen en/of gebieden te vergroten. Daarbij dient de verlichting van
fietspaden langs utiliserende gebiedsontsluitingswegen, abri's en
voetgangersoversteekplaatsen in het bijzonder aandacht te krijgen. Verder is de wens om
buiten de bebouwde kom de grens tussen duurzaamheid en veiligheid op te zoeken en
bijvoorbeeld de mogelijkheden van het toepassen van alleen oriëntatieverlichting te
onderzoeken. Recreatieve- en niet-utilitaire routes worden bij voorkeur niet verlicht omwille
van milieu, landschap en natuur.
Ad 2 - Sociale Veiligheid
Sociale veiligheid en openbare verlichting hebben een duidelijke relatie met elkaar: bij
duisternis is vaker en eerder sprake van vandalisme, bedreiging en geweld dan overdag
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(objectieve veiligheid). Daarnaast voelen mensen zich sneller onveilig wanneer de omgeving
waarin zij zich bevinden donker en onoverzichtelijk is (subjectieve veiligheid). Ook is een
gelijkmatige verdeling van het licht belangrijk om het gevoel van veiligheid te vergroten en
moet bij de plaatsing van verlichting het ontstaan van schaduwplekken door obstakels
zoveel mogelijk worden voorkomen. Ten slotte speelt ook de kleur van het licht een
belangrijke rol bij de subjectieve ervaring van (on)veiligheid. Uit onderzoek is gebleken dat
mensen zich het meest veilig voelen bij een lichtkleur die de kleur van het daglicht het meest
benadert.
Er wordt in Rhenen nauwelijks sociale onveiligheid ervaren. Uitzondering vormen de
hangplek bij Albert Heijn en enkele locaties waar regelmatig autokraken plaats vinden.
Tenslotte vindt er bij het NS-station regelmatig diefstal van fietsen plaats. De op handen
zijnde reconstructie van het Stationsgebied moet hier echter verbetering in brengen. Verder
hanteert de gemeente het uitgangspunt dat de achterpaden, gemeentelijk of particulier, niet
verlicht worden.
Ad 3 - Vormgeving en beleving
Verlichting speelt ook een belangrijke rol bij de beleving van de openbare ruimte. Het
beïnvloedt de herkenbaarheid en de sfeer van de omgeving en kan markante plekken of
gebouwen accentueren. Uiteraard heeft ook de vormgeving van lichtmasten invloed op hoe
de openbare ruimte wordt ervaren. De belangrijkste behoefte ten aanzien van dit beleidsveld
ligt in een beperking van het aantal verschillende mast- en armatuurtypes waarbij bij de
keuze diversiteit, eenheid, efficiënt onderhoud en inkoopvoordeel een rol spelen.
Lichtmastreclames worden op basis van een standaard-format ingepast en door derden
geëxploiteerd. Op dit moment heeft Rhenen vier lichtmastreclames in de Herenstraat.
Ad 4 - Milieu en duurzaamheid
In het bestuursakkoord is vastgelegd dat de gemeente in 2025 CO2-neutraal en in 2050
klimaat-/energieneutraal wil zijn. Dat betekent dat de gemeentelijke organisatie dan niet
meer bijdraagt aan klimaatverandering. Openbare verlichting heeft een groot aandeel in het
gemeentelijk energieverbruik (cq de klimaatverandering). Daarmee kan het een prominente
rol spelen in het terugdringen van het energieverbruik en in het behalen van de
doelstellingen uit het bestuursakkoord. Om dit te realiseren zijn diverse mogelijkheden in
beeld. Als belangrijkste gelden het minder verlichten van het buitengebied en de introductie
van nieuwe technieken zoals Led-verlichting en dimmen. Deze nieuwe technieken komen in
paragraaf 4.3 - Innovaties uitgebreider aan de orde. De huidige situatie is dat de openbare
verlichting in Rhenen al circa 10 jaar brandt op groene stroom.
Daarnaast is lichthinder steeds actueler geworden. Van oudsher richtte de openbare
verlichting zich primair op het voldoende verlichten van de openbare ruimte. De laatste
jaren is er echter ook steeds meer aandacht voor te veel aan licht. Daarbij speelt het aspect
van lichtvervuiling. Er zijn in Nederland nog maar weinig plaatsen waar het ‘s nachts echt
donker wordt. Ter informatie is de hemelhelderheidskaart van de provincie Utrecht
bijgevoegd (zie bijlage 1). Deze kaart geeft een beeld van de lichtniveaus en daarmee
samenhangende lichtvervuiling per gemeente. Rhenen heeft daarbij een gemiddeld
lichtniveau.
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De ontwikkeling van de openbare verlichting richt zich steeds meer op efficiëntie. Met
sturingstechnieken wordt energie bespaard en lichthinder steeds meer beperkt door alleen te
verlichten waar gewenst. ‘Strooilicht’ wordt zoveel mogelijk ondervangen door een goede
lichtsturing in de armaturen.
Ad 5 - Landschap en natuur
Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat openbare verlichting invloed heeft op het dagen nachtritme van dieren en planten. Zowel de intensiteit als de kleur van het licht zijn
daarbij van invloed. Een goed afgestemde keuze van de openbare verlichting kan daarom
een bijdrage leveren aan de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen op het terrein van
landschap en natuur.
Met name de openbare verlichting in het buitengebied heeft een nauwe relatie met dit
beleidsveld. Daarbij worden met name kansen gezien in het verminderen van de verlichting
op wegen en paden met een recreatieve functie en in de bossen bijvoorbeeld ten behoeve van
het creëren van donkere verbindingszones voor dieren.
Ad 6 - Beheer en onderhoud
Beheer is een belangrijk onderdeel van het beleid; het richt zich op de instandhouding en
vernieuwing van het areaal waarin is geïnvesteerd. De strategie met betrekking tot
onderhoud en vervanging staat centraal. Beheer is hiermee een schakel tussen beleid en
realisatie. Het openbare verlichtingsbeheer geeft een uitwerking van de beleidsbeslissingen
en stelt de kaders voor de realisatie, zowel organisatorisch als financieel en planmatig. Het
organisatorisch kader betreft onder meer uitbesteding, samenwerking met derden,
contractvorming, informatievoorziening, kennisborging, klachtenmanagement en het
beheersysteem. Ook de service gerichtheid naar de burgers speelt hierbij een belangrijke rol.
Er zijn diverse mogelijkheden in beeld om de beheer- en onderhoudssituatie in de gemeente
Rhenen te verbeteren. Een nieuwe, moderne overeenkomst voor het beheer en onderhoud
betekent waarschijnlijk lagere kosten en meer grip op de ontwikkeling van het areaal.
Daarbij kan met zo'n nieuwe overeenkomst, zo is de verwachting, ook de achterstallige
vervanging (de afgeschreven masten en armaturen) sneller teruggebracht worden.
Ook nog meer uniformiteit in materiaalgebruik, bijvoorbeeld door een verdere beperking
van het aantal mast- en armatuurtypes dat gebruikt wordt zal naar verwachting bijdragen
aan efficiënter onderhoud en lagere kosten. Tenslotte kan verdergaande introductie van
nieuwe technieken zoals dynamische verlichting, dimmen, led en combimasten (laadpalen)
een positief effect hebben.
Kostenbesparing is geen specifieke doelstelling, het huidige exploitatiebudget geldt wel als
uitgangspunt.
4.2 Innovaties
De belangrijkste innovaties op het terrein van de openbare verlichting zijn de introductie van
Ledverlichting, het toenemende gebruik van dimtechnieken, bewegingsdetectie, de
zogeheten slimme openbare verlichting en connected verlichting (met een draadloze
internetverbinding). Onderstaande innovaties worden per situatie beoordeeld en aan het
college van burgemeester en wethouders voorgelegd, voordat ze worden toegepast.
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Ledverlichting
Ledverlichting wordt op steeds grotere schaal toegepast. Ledverlichting is energiezuinig,
gaat lang mee en is in vele kleuren en vormen beschikbaar. Nadeel vormt de hogere
investering. Ledverlichting zal binnen enkele jaren de standaard zijn. Conventionele
verlichting verdwijnt op een gegeven moment uit het assortiment.
Dimmen
Wanneer het gebruik van de openbare ruimte 's avonds en/of 's nachts anders cq minder
intensief is dan overdag is het mogelijk dat het lichtniveau omlaag kan. Dit kan door het
dimmen van de verlichting. Dit houdt in dat het vermogen, meestal in stappen (in een
zogeheten dimregime), tot een bepaald percentage van het maximale vermogen wordt
teruggebracht. Uit onderzoek is gebleken dat stapsgewijze verlaging van het vermogen cq
het lichtniveau tot circa 50% van de beginwaarde door gebruikers van de openbare ruimte
niet of nauwelijks opgemerkt wordt.
In het algemeen wordt op afstand dimbare verlichting toegepast, incidenteel komt het ook
voor dat het dimmen ter plaatse (handmatig) geschiedt.
Wanneer overgegaan wordt op dimmen betekent dit dat de bestaande verlichting moet
worden aangepast. Dit houdt in het algemeen in dat het kabelnet geschikt gemaakt moet
worden en dat de elektronica in de individuele armaturen geschikt moet zijn. Dit ombouwen
vraagt dus een (aanzienlijke) investering.
Bewegingsdetectie
Op parkeerplaatsen en plaatsen buiten de bebouwde kom waar het gebruik van de openbare
ruimte 's avonds en/of 's nachts aanzienlijk terugloopt kan gekozen worden voor
dynamische verlichting in de vorm van bewegingsdetectie. Dit betekent dat door gebruik
van sensoren activiteit gesignaleerd wordt, waarna de verlichting aangaat. In drukker,
bebouwd gebied is deze techniek in het algemeen minder interessant.
Slimme openbare verlichting
In de huidige situatie zijn de in rekening gebrachte energiekosten gebaseerd op het
geïnstalleerde maximale vermogen van de openbare verlichting. En dus niet op het in
werkelijkheid afgenomen vermogen. Door gebruik te maken van zogeheten slimme
openbare verlichting wordt dit wel mogelijk. In de praktijk betekent dit dat het door
aanpassing van de installatie en/of het net mogelijk wordt de werkelijk afgenomen
hoeveelheid energie (o.a. meting verbruik van dag tot dag) te meten. In feite wordt er een
slim energiemanagement-systeem geïnstalleerd. De slimme openbare verlichting kan ook
gecombineerd worden met dimmen op afstand en bewegingsdetectie.
Hieraan verwant is de ontwikkeling van zogenaamde connected verlichting. Daarbij zijn de
lichtpunten/-masten via internet draadloos met elkaar verbonden. Deze techniek zal naar
verwachting aanzienlijke energiebesparingen opleveren en onderhoud efficiënter en
makkelijker maken. Ook de introductie van slimme openbare verlichting impliceert een
(aanzienlijke) investering.
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5 VISIE EN AMBITIE
''De openbare verlichting in de gemeente Rhenen draagt optimaal bij aan zowel de
verkeersveiligheid als de sociale veiligheid. Dit doen wij door een kwalitatief goede
openbare verlichting te realiseren en te onderhouden waarbij duurzaamheid en
kostenefficiency centraal staan.''
Deze visie is vertaald naar de volgende ambities:
• Terugdringen achterstallig onderhoud / verjongen areaal
• Verduurzaming openbare verlichting
• Een nieuwe, verbeterde overeenkomst voor het beheer en onderhoud
• Uniforme/eenduidige openbare verlichting per functioneel gebied
• Aanpak van enkele potentieel onveilige locaties
• Gerichte bewonersparticipatie

terugdringen
achterstallig
onderhoud

verduurzaming
openbare
verlichting

Bewonersparticipatie

kwalitatief
goede
openbare
verlichting
nieuwe
overeenkomst
beheer en
onderhoud

uniforme openbare
verlichting per
functioneel gebied

aanpak onveilige
locaties

Terugdringen achterstallig onderhoud / verjongen areaal
Het openbare verlichtingsareaal in de gemeente Rhenen is sterk verouderd. Nu leveren
financieel afgeschreven masten en armaturen een leeftijdskorting op. Maar een aanzienlijk
aantal masten en armaturen is de komende jaren aan vervanging toe. Voorkomen moet
worden dat de veiligheid en functionaliteit in gevaar komen. Deze achterstand dient daarom
op de zo kortst mogelijke termijn weggewerkt te worden. Mede om te kunnen voldoen aan
het bestuursakkoord ‘Energie/klimaat neutraal’ (energieakkoord). De vraag is of dit binnen
het huidige budget kan.
Verduurzaming openbare verlichting
Gemeente Rhenen streeft naar een duurzame verlichting, zowel uit oogpunt van materiaalals energieverbruik. De openbare verlichting dient daarbij optimaal bij te dragen aan de
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energie- en duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en zo mogelijk te voldoen aan het
bestuursakkoord 'energie/klimaat neutraal' (energieakkoord). Uitgangspunten daarbij zijn:
• Donker waar het kan, licht waar het moet
• Het verlichtingsniveau omlaag brengen op tijden waarop dit kan
• Gebruik van zo veel mogelijk energiezuinige verlichting
In de uitwerking impliceert dit een zo effectief mogelijk gebruik van licht, het zo veel
mogelijk voorkomen van lichthinder en het daar waar mogelijk creëren van donkere
gebieden. Er zijn diverse materialen en technieken beschikbaar om aan deze ambitie
invulling te geven. Daarbij gaan de ontwikkelingen ten aanzien van licht en verduurzaming
snel en worden er nog steeds veel innovaties verwacht. De meest in aanmerking komende
technieken op dit moment zijn het toepassen van Ledverlichting en het dimmen van
verlichting.
Een nieuwe, verbeterde overeenkomst voor het beheer en onderhoud
De huidige overeenkomst met CityTec voor het beheer en onderhoud is verouderd. Er dient
een nieuwe overeenkomst te komen, op basis van een duidelijk meerjarenvervangings/verduurzamingsplan, duidelijke prestatie-eisen, marktconforme tarieven en adequate
managementinformatie. De overeenkomst dient daarbij zodanig ingericht te zijn dat
rekening wordt gehouden met vigerend beleid, vigerende regelgeving en innovatieve
ontwikkelingen. Dit biedt de gemeente mogelijkheden om actiever te sturen op de
ontwikkelingen ten aanzien van het areaal.
Uniforme/eenduidige openbare verlichting per functioneel gebied
De openbare verlichting dient optimaal aan te sluiten op de in het gemeentelijk verkeers- en
vervoersplan (GVVP) opgenomen categorisering van het wegennet. Dit bevordert de
herkenbaarheid van de verschillende wegtypen en daarmee de veiligheid. Op dit moment is
er voor wegen van dezelfde categorie vaak nog sprake van een grote verscheidenheid aan
verlichting. Er is daarom behoefte aan duidelijke eisen per wegcategorie, hetgeen de
herkenbaarheid en beheersbaarheid ten goede komt.
Aanpak van enkele potentieel onveilige locaties
Er is een beperkt aantal locaties in de gemeente waar de verkeers- en/of sociale veiligheid
onvoldoende is. Daar waar de openbare verlichting kan bijdragen in de veiligheid zullen
deze locaties aangepakt worden. Dit betreft met name het doelmatiger verlichten van de
(potentieel) onveilige locaties.
Gerichte bewonersparticipatie
Gemeente Rhenen streeft naar actieve betrokkenheid van bewoners bij de ontwikkelingen op
het gebied van de openbare verlichting. Dit komt vooral tot uiting in participatie in het
voorbereidings- en uitvoeringstraject van concrete projecten/reconstructies. En ook in het
geval van eventuele pilotprojecten, zoals mogelijk op het gebied van de introductie van het
dimmen van verlichting.
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In het kader van dit beleidsplan is een aantal betrokken partijen gevraagd mee te denken.
Onderstaande partijen vertegenwoordigen alle belanghebbenden vanuit hun discipline:
Ondernemers
• Winkeliersvereniging STERC
• Bedrijvenkring Rhenen (BKR)
• Ondernemersvereniging Achterberg
• Dorpsvereniging Elst
• Woningstichting Rhenam
Verkeer
• Politie / VVN
• Adviesgroep verkeer
• Basisscholen (verkeerscommissies)
Milieu
• Werkgroep Milieu Rhenen (WMR)
Sociaal domein
• Adviesraad sociaal domein
• Jongerenraad
• Wijkcomités
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6 OPENBARE VERLICHTING PER FUNCTIONEEL GEBIED
ROVL 2011
Gemeente Rhenen hanteert ten aanzien van lichtsterkte en gelijkmatigheid de NPR en vanaf
2011 de opvolger daarvan: de ROVL 2011, tenzij er zwaarwegende motieven zijn om hiervan
af te wijken. Het advies is om dit uitgangspunt, zo lang de nieuwe NPR nog niet is
vastgesteld, te handhaven.
De ROVL 2011 onderscheidt daarbij drie verlichtingsklassen:
• Gemotoriseerd verkeer (klasse M)
• Conflictgebied (klasse C)
• Verblijfsgebied (klasse P)
Toelichting:
M-klasse - verlichtingsklasse geMotoriseerd verkeer
Van toepassing op diverse wegen, niet zijnde (brom)fietspaden, met een ontwerpsnelheid te
plaatse van het te verlichten gebied > 30 km/h.
Opmerking: Wegen met een toegestane snelheid van 50 km/h met een verblijfsfunctie vallen
onder de P-klasse. De functie van de weg (verkeers- of verblijfsfunctie) wordt bepaald door de
wegbeheerder.
C-klasse - verlichtingsklasse Conflictgebied
Van toepassing op conflicterende verkeerssituaties, waar verkeersdeelnemers
dezelfde wegruimte moeten delen, zoals kruispunten, oversteekplaatsen en rotondes,
met een ontwerpsnelheid te plaatse van het te verlichten gebied > 30 km/h.
Opmerking: Wegen, kruisingen en oversteekplaatsen met een toegestane snelheid
van 50 km/h met een verblijfsfunctie vallen onder de P-klasse. De functie van de weg
(verkeers- of verblijfsfunctie) wordt bepaald door de wegbeheerder.
P-klasse - verlichtingsklasse verblijfsgebieden (Pedestrians)
Van toepassing op diverse gebieden met de volgende kenmerken:
Wegen met een toegestane snelheid van 50 km/h met een verblijfsfunctie
Toegestane snelheid ter plaatse van te verlichten gebied < 30km/h
(Brom)fietspaden
Voor elke categorie zijn determineertabellen beschikbaar waarmee de verlichtingsklasse
(verlichtingssterkte en gelijkmatigheid) bepaald kan worden.
GVVP
In het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan wordt onderscheid gemaakt in de volgende
wegcategoriën:
 Stroomwegen
 Gebiedsontsluitingswegen
 Erftoegangswegen
De wegbeheerder cq gemeente bepaalt tot welke categorie een bepaalde weg behoort.
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Relatie ROVL 2011 en GVVP
De erftoegangswegen vallen onder de categorie 'Verblijfsgebied'' (klasse P).
Stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen vallen onder de categorie 'Gemotoriseerd
verkeer' (klasse M), behoudens daar waar verkeersdeelnemers dezelfde wegruimte moeten
delen zoals kruispunten, oversteekplaatsen en rotondes. Deze vallen onder de categorie
'Conflictgebied' (klasse C).
De ROVL 2011 fungeert als uitgangspunt voor onderhouds- en vervangingswerkzaamheden
aan de openbare verlichting. Globaal geldt dat alle verlichting ouder dan circa 10 jaar (nog)
niet aan de ROVL-2011 voldoet. Uit hoofde van de gemeentelijke zorgplicht verdient het
aanbeveling om dit nader te onderzoeken en vast te stellen.
Bijlage 2 bevat een overzichtskaart van gemeente Rhenen waarop per gebied invulling
gegeven is aan de uitgangspunten van het GVVP in relatie tot de ROVL 2011. Daarbij gelden
de volgende uitgangspunten:
1. Natuurgebied > geen verlichting of oriëntatieverlichting
- Bos
- Uiterwaarden
- Buitengebied (zoals Binnenveld)
2. Buiten bebouwde kom (niet zijnde natuurgebied) > Klasse M
- Stroomwegen
3. Binnen bebouwde kom > Klasse C en P
- Gebiedsontsluitingswegen
- Erftoegangswegen
Materialisatie:
Per verlichtingsklasse gelden daarbij de volgende mast- en armatuurtypes als uitgangspunt
(standaardtypes per 1-1-2017):
Klasse M
- Mast: staal thermisch verzinkt en gepoedercoat RAL 6009, hoogte 6 of 8 meter
verjongd met uithouder.
- Armatuur: Teceo Schreder - Axia 2 Schreder - Philips Luma
Klasse C
- Mast: staal thermisch verzinkt en gepoedercoat RAL 6009, hoogte 4 meter conisch of
6 meter verjongd met uithouder.
- Armatuur: Teceo Schreder - Axia 2 Schreder - Philips Luma bij 6 meter hoogte.
- Armatuur: Urban Star Philips - Friza Schreder - Axia 2 Schreder bij 4 meter hoogte.
Klasse P
- Mast: staal thermisch verzinkt en gepoedercoat RAL 6009, hoogte 4 meter conisch.
- Armatuur: Urban Star Philips – Friza Schreder – Axia 2 Schreder bij 4 meter hoogte.
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Omdat met name de ontwikkelingen ten aanzien van (led)armatuurtypes snel gaan, dient
jaarlijks beoordeeld te worden of de hiervoor genoemde armatuurtypes nog de beste keus
vormen.
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7 MAATREGELEN OM HET BELEID TE REALISEREN
Op grond van de geformuleerde visie en de daarbij behorende ambities zijn tien concrete
maatregelen om het geformuleerde beleid te realiseren benoemd:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sluiten nieuwe overeenkomst voor beheer en onderhoud openbare verlichting
Opstellen meerjarenvervangings- en verduurzamingsprogramma
Toepassen Led-verlichting
Introductie dimmen van verlichting
In verlichtingsontwerp conformeren aan ROVL-2011
Minder verlichting wegen buiten de bebouwde kom
Introductie energiemonitor
Standaardcombinaties masten en armaturen
Beheren op beeldkwaliteit
Burgerparticipatie

1 - Sluiten nieuwe overeenkomst voor beheer en onderhoud openbare verlichting

Met een nieuwe overeenkomst voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting
kan de gemeente op meer kostenefficiënte wijze haar grip op de openbare verlichting
verstevigen. Door een transparante, evenwichtige overeenkomst op basis van
marktconforme tarieven, heldere prestatie-eisen en met duidelijke afspraken over
managementinformatie heeft de gemeente meer betrokkenheid bij en sturing op de
ontwikkelingen ten aanzien van het openbare verlichtingsareaal.
Hoe realiseren we dit?
Door de huidige overeenkomst op te zeggen en een nieuwe overeenkomst, al dan niet met
CityTec, te sluiten. Intergemeentelijke samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van
gezamenlijke inkoop, is daarbij een optie.
2 - Opstellen meerjarenvervangings- en verduurzamingsprogramma
Een meerjarenvervangings-/verduurzamingsprograma geeft inzicht in en vormt een leidraad
voor de wijze waarop en het tempo waarin het achterstallig onderhoud kan worden
weggewerkt en de verduurzaming ter hand kan worden genomen. Daarbij zijn diverse
vervangingsscenario's denkbaar. Vooralsnog wordt aan de volgende scenario's gedacht:
1. Basis (achterstand in 10 jaar wegwerken + niet voldoen aan energieakkoord)

18

Van de Griend Management & Advies

Versie D2, 14 april 2017

Voor openbare ruimte en infrastructuur

2. Voortvarend (achterstand in 5 jaar wegwerken + niet voldoen aan energieakkoord)
3. Ambitieus (achterstand in 5 jaar wegwerken + voldoen aan energieakkoord)
Het programma vormt tevens de basis voor de nieuwe overeenkomt voor het beheer en
onderhoud.
Hoe realiseren we dit?
Door een meerjarenvervangings-/verduurzamingsplan op te laten stellen.
3 - Toepassen Led-verlichting
In Rhenen wordt nog weinig energiezuinige Led-verlichting toegepast. In het kader van de
verduurzaming wordt een start gemaakt met de grootschaliger toepassing van Ledverlichting.
Hoe realiseren we dit?
De verdere uitrol van Led-verlichting geschiedt in het kader van reeds geplande
reconstructieprojecten en/of in het kader van de reguliere vervanging van verouderde
masten en/of armaturen. De geplande projecten zullen op hun geschiktheid ten aanzien van
de toepassing van Led-verlichting worden beoordeeld.
4 - Introductie dimmen van verlichting
In Rhenen worden nog weinig dimtechnieken toegepast. Er wordt een start gemaakt met het
dimmen van verlichting. De voorkeur gaat hierbij uit naar op afstand dimbare verlichting.
Omdat dimmen aanpassingen aan minimaal het armatuur vraagt en daarmee een extra
investering vraagt, vereist dit een gedegen voorbereiding.
Hoe realiseren we dit?
Ook dit geschiedt in het kader van reeds geplande reconstructieprojecten en/of in het kader
van de reguliere vervanging van verouderde masten en/of armaturen. De geplande projecten
zullen op hun geschiktheid ten aanzien van de toepassing van dimtechnieken worden
beoordeeld. Het eerste project wordt in de vorm van een pilotproject uitgevoerd. Op grond
van de ervaringen hieruit wordt het vervolgtraject ingericht.
5 - In verlichtingsontwerp conformeren aan ROVL-2011
De RVOL-2011 geldt als maat voor de openbare verlichting in Nederland. Ten behoeve van
een goede openbare verlichting die optimaal bijdraagt aan zowel de verkeersveiligheid als
de sociale veiligheid, conformeert de gemeente zich voor nieuwe ontwerpen aan de RVOL2011.
Hoe realiseren we dit?
Door in toekomstige verlichtingsontwerpen de minimum verlichtingsniveaus uit de ROVL2011 als uitgangspunt te nemen.
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6 - Minder verlichting wegen buiten de bebouwde kom
De mogelijkheden zullen worden onderzocht om de verlichting op de wegen in het
buitengebied te verminderen. Daarbij worden de uitgangspunten van de RVOI-2011
aangehouden. De RVOI-2011 stelt duisternis als uitgangspunt bij het gestalte geven aan de
openbare ruimte buiten de bebouwde kom. Verlichting plaatsen is een keuze waarbij de
positieve functie van verlichting afgewogen moet worden tegen de negatieve aspecten. Ook
stelt de RVOI-2011 dat sociale veiligheid zelden gebaat is bij verlichting buiten de bebouwde
kom. Om tot een uit oogpunt van duurzaamheid, verkeersveiligheid en sociale veiligheid
evenwichtige openbare verlichting voor de wegen buiten de bebouwde kom te komen
worden de volgende uitgangspunten voorgesteld:
• Niet verlichten tenzij
• Alleen locaties verlichten die een risico voor de verkeersveiligheid opleveren,
doordat voertuigverlichting samen met de wegmarkering en bebakening bij de
toegestane snelheid niet toereikend is om een juiste inschatting van de situatie te
maken (oriëntatieverlichting)
• uit oogpunt van comfort, de aanwezige oriëntatieverlichting op locaties met een
aaneengesloten bebouwing handhaven
Hoe realiseren we dit?
• In overleg met de (nieuwe) beheerder een verlichtingsplan voor het buitengebied
opstellen (nu is in het algemeen sprake van oriëntatieverlichting)
• Reconstructies, groot-onderhouds- en vervangingsprojecten aangrijpen om dit plan
in praktijk door te voeren
• Quick-wins direct doorvoeren (bijv. verwijderen/uitzetten verlichting)

7 - Introductie energiemonitor
Openbare verlichting vertegenwoordigt in het algemeen een groot deel, zo'n 40 - 60%, van
het energieverbruik van een gemeente. De Taskforce Verlichting, ingesteld door het
toenmalige ministerie van VROM, heeft als ambitie geformuleerd dat gemeenten in 2020
gemiddeld 30% energiebesparing hebben gerealiseerd ten opzichte van 2007. Hoe de
energiebesparing in gemeente Rhenen zich momenteel ontwikkelt is niet bekend. Monitoring
van het energieverbruik van het openbare verlichtingsareaal geeft inzicht in de
energiebesparing die als gevolg van de verduurzaming van het areaal bereikt wordt. Een
energiemonitor kan daarmee een stimulerend effect hebben op het bewerkstelligen van
besparingen cq de energiedoelstellingen.
Hoe realiseren we dit?
Door in de nieuwe overeenkomst het energieverbruik als onderdeel van de
managementinformatie op te nemen kan de energiemonitor op relatief eenvoudige wijze
worden gerealiseerd.
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8 - Standaardcombinaties masten en armaturen
Per weg-, fietspad- en voetpadtype zijn momenteel veel verschillende typen masten en
armaturen in gebruik. Dit draagt niet bij aan de herkenbaarheid van de wegtypen. Enerzijds
uit oogpunt van herkenbaarheid en anderzijds uit oogpunt van eenvoudiger beheer, wil de
gemeente het aantal mast- en armatuurtypen beperkt houden. Daarbij is het doel om per
onderscheiden wegcategorie een beperkt aantal mast-armatuurcombinaties vast te stellen,
zodat herkenbaarheid en een rustige openbare ruimte ontstaan. Dit overzicht van
standaardcombinaties zal, door de introductie van nieuwe en het verdwijnen van
verouderde producten regelmatig moeten worden geactualiseerd.
Hoe realiseren we dit?
Door in overleg met de (nieuwe) beheerder een lijst met, per gebied/wegcategorie toe te
passen masten en armaturen (of vaste mast-armatuur-combinaties) op te stellen.
9 - Beheren op beeldkwaliteit
De beeldkwaliteit is een maat voor de beheerkwaliteit. Een kwalitatief goede openbare
verlichting impliceert een passend beeldkwaliteitsniveau.
Hoe realiseren we dit?
Door niveau voldoende (B) uit de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010' van CROW aan
te houden. Er zijn geen concrete gegevens beschikbaar over het momenteel aanwezige
gemiddelde kwaliteitsniveau. De betekenis van kwaliteitsniveau B is in onderstaande tabel
weergegeven. Hierin geven de percentages aan hoeveel procent van het totale areaal aan de
gestelde eis moet voldoen.
Verlichting werkt
Masten staan
recht
Verkleuring mast
Mate van graffiti
Bevuild door
aanslag
Coating
beschadigd
Deuken en gaten

95 - 100%
98 - 99%
10 - 20%
< 5%
5 - 10%
2 - 5%
0,1 - 1%
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10 - Burgerparticipatie
Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de behoeftes en wensen vanuit de samenleving
zal de gemeente Rhenen haar burgers betrekken bij de ontwikkeling en verduurzaming van
het openbare verlichtingsareaal.
Hoe realiseren we dit?
Allereerst doordat de ontwikkeling en verduurzaming van het openbare verlichtingsareaal
volgens het in dit plan geformuleerde beleid is getoetst bij een aantal belanghebbende
partijen, te weten:
Ondernemers
• Winkeliersvereniging STERC
• Bedrijvenkring Rhenen (BKR)
• Ondernemersvereniging Achterberg
• Dorpsvereniging Elst
• Woningstichting Rhenam
Verkeer
• Politie / VVN
• Adviesgroep verkeer
• Basisscholen (verkeerscommissies)
Milieu
• Werkgroep Milieu Rhenen (WMR)
Sociaal domein
• Adviesraad sociaal domein
• Jongerenraad
• Wijkcomités
Anderzijds door de burger bij toekomstige wegreconstructies, die in het algemeen ook de
openbare verlichting betreffen, te betrekken.
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Bijlage 1.
Hemelhelderheidskaart provincie Utrecht
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Bijlage 2.
Overzichtskaart gemeente met wegcategoriën
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