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1 SAMENVATTING 
 

Openbare verlichting speelt een belangrijke rol in onze moderne maatschappij. De noodzaak van 

een goede openbare verlichting wordt pas duidelijk wanneer deze, om wat voor reden dan ook, 

niet meer goed functioneert. Pas dan blijkt dat wij ons zonder openbare verlichting op straat on-

veilig voelen. 

 

1.1 Doel van dit beleidsplan 

De doelen van het beleidsplan zijn het transparant informeren van het gemeentebestuur over 

de wijze waarop omgegaan wordt en gaat worden met de openbare verlichting in de ge-

meente Laarbeek en het ter besluitvorming voorleggen van deze ‘spelregels’ m.b.t. de 

openbare verlichting in de gemeente Laarbeek. 

 

1.2 Verlichtingskwaliteit en normen 

Om een zo goed mogelijke kwaliteit te waarborgen wordt binnen de bebouwde kommen in 

het algemeen uitgegaan van de Richtlijn voor Openbare Verlichting 2011 (ROVL-2011). 

Buiten de bebouwde kommen is er vooral sprake van oriëntatieverlichting op plaatsen waar de 

weggebruiker gewezen dient te worden op een verandering van de weg zoals scherpe bochten, 

kruispunten en aansluitingen op andere wegen. 

 

1.3 Uitgangspunten openbare verlichting 

Het belangrijkste uitgangspunt bij de keuze voor het al dan niet aanbrengen van openbare ver-

lichting  luidt ‘Verlicht alleen dat wat nodig is, wanneer dat nodig is en met niet meer dan nodig 

is’. Indien een situatie zich daartoe leent, wordt onderzocht of er alternatieven zijn voor het 

aanbrengen van openbare verlichting. 

 

Duurzaamheid en het daarmee samenhangende terugdringen van energieverbruik zijn eveneens 

belangrijke uitgangspunten. Er dient echter wel steeds een afweging gemaakt te worden of de 

(vaak hogere) investeringen verantwoord zijn. Om steeds in te kunnen spelen op de ontwikke-

lingen op verlichtingsgebied, wordt gebruik gemaakt van de ‘Rekenhulp energie-efficiënte arma-

turen’. Met deze door Agentschap NL, het voormalige SenterNovem, opgestelde rekenhulp wor-

den verschillende armaturen en lichtbronnen vergeleken. De in het vorige beleidsplan vastge-

stelde lichtsoorten en -kleuren voor verkeersgebieden worden losgelaten. In  verkeersgebieden 

is alleen nog een minimumeis voor de kleurweergave van toepassing. 

 

Een ander uitgangspunt is dat in Laarbeek alleen ‘functionele’ lichtmasten en armaturen worden 

toegepast. Alleen in de winkelstraten of –pleinen hebben deze materialen ook overdag een de-

coratieve functie. 

 

1.4 Verlichtingskwaliteit naar gebiedsindeling 

Om voor de verschillende gebieden aan te geven welke verlichting toegepast wordt is een ge-

biedsindeling vastgesteld. Deze indeling, die alleen betrekking heeft op de openbare verlichting, 

is weergegeven op de tekening. 
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Binnen de bebouwde kom geldt in hoofdzaak dat langs verharde wegen en straten openbare 

verlichting wordt aangebracht met een verlichtingsniveau dat voldoet aan de ROVL-2011. 

Voor een aantal specifieke situaties is vastgelegd welke afwijkende of aanvullende keuzes ge-

maakt worden. Zo worden parkjes, recreatieve fiets- en wandelpaden en onverharde wegen en 

paden niet verlicht. 

 

Buiten de bebouwde kom wordt alleen een oriënterende verlichting aangebracht en wel op 

plaatsen waar de weggebruiker gewezen dient te worden op een verandering van de weg zoals 

scherpe bochten, kruispunten en aansluitingen op andere wegen. Bij woonconcentraties wordt 

een verdichte oriëntatieverlichting aangebracht. Bovendien zijn in het buitengebied enige te ver-

lichten fietspaden benoemd. 

Buiten de bebouwde kom verdienen alternatieven voor oriëntatieverlichting de voorkeur indien 

de situatie dit mogelijk maakt. Hierbij kan gedacht worden aan de toepassing van retroreflecte-

rend materiaal of wegdekgeleiding. 

 

In het verleden werden er soms andere afwegingen gemaakt, waardoor er verlichting werd aan-

gebracht op plaatsen waar dat volgens het beleidsplan 2011 niet meer zou gebeuren. Daar waar 

mogelijk wordt deze verlichting op termijn en in overleg met omwonenden verwijderd. In andere 

gevallen zal worden getracht verlichting over te dragen aan andere partijen. Dit geldt bijvoor-

beeld voor achterpadverlichting, die indien mogelijk wordt overdragen aan de woningstichting 

Laarbeek. In alle gevallen zal een voornemen om over te gaan tot het verwijderen van verlich-

ting ter goedkeuring worden voorgelegd aan het College. 

 

1.5 Duurzaamheid en energieverbruik 

Met betrekking tot duurzaamheid wordt aangesloten bij richtlijnen die op zijn opgesteld door 

Agentschap NL. 

 

Het streven van Laarbeek is erop gericht om op termijn een CO2-neutrale gemeente te zijn. 

Openbare verlichting is verantwoordelijk voor 52,3% van het elektriciteitsverbruik door de ge-

meente Laarbeek. Eén van de doelstellingen is dan ook het terugdringen van het jaarlijkse 

energieverbruik van de openbare verlichting met een bedrag van € 10.000,-. 

 

1.6 Financiën 

De totale exploitatiekosten van de openbare verlichting worden voor de komende 5 jaren ge-

raamd op een jaarlijks bedrag van € 218.018,-. Dit bedrag is opgebouwd uit de jaarlijkse onder-

houdskosten (€ 203.018,-) en de gemiddelde jaarlast van de investeringen die de komende 5 

jaar verwacht worden (€ 15.000,-). Hiermee wordt ruimschoots wordt voldaan aan de gewenste 

bezuinigingen. In dit beleidsplan wordt een structurele bezuiniging gerealiseerd van € 25.355,-. 
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2 INLEIDING 
 

2.1 Algemeen 

Openbare verlichting speelt een belangrijke rol in onze moderne maatschappij. De noodzaak van 

een goede openbare verlichting wordt pas duidelijk wanneer deze, om wat voor reden dan ook, 

niet meer goed functioneert. Pas dan blijkt dat wij ons zonder openbare verlichting op straat on-

veilig voelen. 

 

2.2 Aanleiding 

Op 15 december 2005 stelde de gemeenteraad het beleidsplan openbare verlichting 2006-2010 

vast. Bij het opstellen van dit nieuwe beleidsplan openbare verlichting 2011 is het bestaande be-

leid geëvalueerd en aangevuld met de laatste ontwikkelingen op het gebied van openbare ver-

lichting. In het beleidsplan openbare verlichting 2011 wordt bovendien invulling gegeven aan de 

bezuinigingsdoelstellingen op het gebied van openbare verlichting, welke zijn weergegeven in 

5.3 op bladzijde 20. 

 

2.3 Doelstellingen openbare verlichting 

Openbare verlichting heeft tot doel het openbare leven bij duisternis (circa 4.200 uur per jaar = 

47% van de tijd) zo goed mogelijk te laten functioneren. Hoewel met de openbare verlichting 

het niveau van het daglicht niet bereikt kan worden, moet deze wel bijdragen aan een sociaal 

veilige, verkeersveilige en leefbare situatie. Een goede kwaliteit van de openbare verlichting is 

daarom van groot belang. 

Het doel van de openbare verlichting kan als volgt worden samengevat: 

− Het bevorderen van de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling. 

− Het bevorderen van de openbare veiligheid (de sociale en persoonlijke veiligheid). 

 

 

2.4 Doel van dit beleidsplan 

Het doel van het beleidsplan is:  

− Het transparant informeren van het gemeentebestuur over de wijze waarop omgegaan 

wordt en gaat worden met het de openbare verlichting in de gemeente Laarbeek. 

Pastoor Van Eijndhovenstraat, Mariahout 
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− Het ter besluitvorming voorleggen van de ‘spelregels’ m.b.t. de openbare verlichting in de 

gemeente Laarbeek. 

 

2.5 Opbouw rapport 

Dit rapport is als volgt opgebouwd:  

− In hoofdstuk 4 vindt u een evaluatie van het beleidsplan openbare verlichting 2006-2010. 

− Hoofdstuk 5 geeft de relaties met wet- en regelgeving en ander beleid van de gemeente 

Laarbeek. 

− In hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen op het gebied van openbare 

verlichting. 

− De beleidsuitgangspunten met betrekking tot openbare verlichting zijn te vinden in hoofd-

stuk 7. 

− In hoofdstuk 8 wordt per gebied aangegeven welke verlichting toegepast moet worden; 

− De financiële aspecten van de openbare verlichting komen aan bod in hoofdstuk 9.  
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3 DE OPENBARE VERLICHTING IN LAARBEEK 
 

3.1 Verlichtingsmiddelen 

De openbare verlichting in eigendom van de Laarbeek bestaat uit1: 

− 5193 lichtmasten; 

− 5284 armaturen; 

− 5659 lampen. 

 

3.2 Financiën 

In de voorlopige begroting 2012 zijn ten behoeve van het onderhoud van de openbare verlich-

ting de volgende middelen beschikbaar. Ten opzichte van deze bedragen dient nog een bespa-

ring van € 14.000,- gerealiseerd te worden. 

 

Omschrijving Begroting 2012 

€ 91.688 

€ 131.685 

€ 20.000 

€ 71.655 

Onderhoud openbare verlichting 

Elektriciteitsverbruik en netwerkkosten 

Vervangingsinvesteringen 

Apparaatskosten (ca. 0,5 fte) 

€ 317.040,00 

 

3.3 Energieverbruik 

Voor de beoordeling van het energieverbruik van de openbare verlichting zijn niet alleen de 

jaarlijkse energierekening of het aantal verbruikte kWh van belang. Energieprijzen variëren im-

mers en toename van het aantal lichtmasten -door bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe wijk- 

zal leiden tot een toename van het energiegebruik. 

Om over enkele jaren te kunnen beoordelen of de totale openbare verlichting meer of minder 

energiezuinig is geworden, zijn op basis van de gegevens van april 2011 de volgende getallen 

bepaald: 

− Het totaal aantal lampen (5659 stuks); 

− Het totale vermogen van alle lampen en hun voorschakelapparatuur (238.565 W); 

− Het (theoretisch) jaarlijks energieverbruik (910.424,78 kWh). 

 

Hieruit valt af te leiden dat het gemiddeld vermogen per lamp 42,16 W bedraagt. Het gemiddeld 

(theoretisch) jaarlijks energieverbruik is 160,88 kWh per lamp. 

                                            
1 Aantallen op basis van de gegevens in april 2011. 

Meting van het energieverbruik 
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4 EVALUATIE BELEIDSPLAN 2006-2010 
 

Met het vaststellen van het beleidsplan openbare verlichting 2006-2010 kwamen er financiële 

middelen beschikbaar om voldoende onderhoud te plegen aan de bestaande openbare verlich-

ting. Bovendien was het vanaf dat moment mogelijk om over te gaan tot het planmatig vervan-

gen van lichtmasten en armaturen. Zo werden er aanvullende middelen beschikbaar gesteld om 

een inhaalslag te maken bij het vervangen van zeer oude lichtmasten en armaturen.  

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van het oude beleidsplan kort weergegeven welke onderde-

len van het beleid er wel en niet uitgevoerd zijn en op welke punten aanpassing van het oude 

beleidsplan gewenst is. 

 

4.1 Vervangen oude materialen, leeftijdsopbouw 

De gemiddeld te verwachten levensduur van een lichtmast is 40 jaar. Een armatuur gaat onge-

veer 20 jaar mee. 

 

Begin 2006 waren 1208 lichtmasten (15%) ouder dan 40 jaar. Van de armaturen hadden 2675 

stuks (33%) een leeftijd hoger dan 20 jaar. Vanaf 2006 werd een groot aantal verlichtingspro-

jecten uitgevoerd. Zo werden er 1062 oude lichtmasten en 1973 oude armaturen vervangen. 

Daarmee is de inhaalslag van het vervangen van materialen die in 2006 al te oud waren dus nog 

niet volledig afgerond. Van de lichtmasten werden er 146 nog niet vervangen. Deze lichtmasten  

hebben inmiddels een leeftijd hoger dan 46 jaar. Ook werden 702 armaturen nog niet vervan-

gen waardoor deze nu ouder zijn dan 26 jaar. 

 

Er is de afgelopen jaren veel vervangen, maar de materialen die in 2006 nog een restlevensduur 

hadden tot 5 jaar zijn inmiddels ook te oud geworden. Op dit moment hebben 260 lichtmasten 

(5%) een leeftijd tussen de 40 en 46 jaar en 1037 armaturen (20%) hebben een leeftijd tussen 

de 20 en 26 jaar. Uit het voorgaande kan de  conclusie getrokken worden dat het aandeel oude 

lichtmasten de afgelopen periode aanzienlijk werd teruggebracht van 15% naar 8%. Hoewel er 

de afgelopen periode een fors aantal armaturen vervangen werd, is het aandeel oude armaturen 

nog steeds 33%. Op dit moment heeft 29% van de lichtmasten en 42% van de armaturen een 

leeftijd van 7 jaar of jonger. 

 

Leeftijdsopbouw lichtmasten

8-12 jr
9%

13-17 jr
12%

18-22 jr
13%

23-27 jr
9%

28-35 jr
8%

36-40 jr
12%

41-46 jr
5%

>46 jr
3%

1-7 jr
29%

Leeftijdsopbouw armaturen

1-7 jr
42%

8-12 jr
10%

13-15 jr
3%

16-20 jr
12%

21-26 jr

20%

>26 jr
13%
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4.2 Verlichtingsbronnen, lichtkleur 

Het beleidsplan openbare verlichting 2006-2010 vermeldde toe te passen lichtbronnen en licht-

kleuren. De afgelopen 5 jaar zijn deze toegepast bij openbare verlichtingsprojecten. Ten behoe-

ve van het beleidsplan openbare verlichting 2011 dient dit onderdeel opnieuw bezien te worden. 

  

4.2.1 Lichtkleur per gebied 

Voor ieder te verlichten gebied werd in het beleidsplan openbare verlichting 2006-2010 een ge-

wenste lichtkleur genoemd, vaak gekoppeld aan een specifieke lichtsoort of lichtbron. De ge-

dachte hierachter was dat de weggebruiker door middel van de lichtkleur wordt geïnformeerd 

over het soort gebied waarin hij zich bevindt. Er werd hoofdzakelijk onderscheid gemaakt tussen 

de lichtkleur in verblijfsgebieden (wit), de lichtkleur in verkeersgebieden binnen de bebouwde 

kom (goudgeel) en de lichtkleur in verkeersgebieden buiten de bebouwde kom (oranje). In het 

oude beleidsplan werd ook vastgesteld dat de gewenste eenduidigheid in lichtkleur vaak ont-

breekt in de aanwezige verlichting. Het aanbrengen van de ‘juiste lichtkleur’ gebeurt op het 

moment dat armaturen vervangen worden. Omdat de gemiddelde levensduur van een armatuur 

20 jaar is, duurt het zeer lang voordat de gewenste eenduidigheid in lichtkleuren bereikt wordt.  

 

4.2.2 Lichtbronnen 

Momenteel vinden er veel ontwikkelingen plaats op het gebied van (energiezuiniger) lichtbron-

nen in de openbare verlichting. Het bekendste voorbeeld daarvan is de snelle opkomst van de 

Light Emitting Diode (LED). Gelijktijdig zijn er enkele oudere lichtbronnen waarvan men zich af 

moet vragen of het nog verstandig is deze in nieuwe installaties toe te passen. 

 

4.2.3 Herziening beleid 

Bij het vaststellen van het nieuwe beleid zal nagegaan moeten worden of het nog gewenst is 

voor verschillende gebieden specifieke lichtkleuren voor te schrijven. Zo nodig moeten de  geko-

zen lichtkleuren per gebiedssoort aangepast worden. 

 

Ook zal bepaald moeten worden welke eisen gesteld moeten worden aan de te passen lichtbron-

nen. Hierbij spelen het energieverbruik, de levensduur en de vervangingskosten van de verschil-

lende lichtbronnen een rol. 

 

4.3 Verlichting van winkelpleinen en -straten 

In het beleidsplan 2006-2010 was een afzonderlijke categorie ‘winkelpleinen en winkelstraten’ 

opgenomen. In deze gebieden wordt ook belang gehecht aan de vormgeving van openbare ver-

lichting. In de meeste benoemde winkelpleinen en –straten is een winkeliersvereniging actief die 

in de decembermaand feestverlichting aan lichtmasten bevestigt. Dit gebeurt vaak op eigen ini-

tiatief of op basis van (mondelinge) afspraken uit het verleden. Niet in alle gevallen wordt de 

elektrische aansluiting even deugdelijk uitgevoerd en soms worden er daarvoor ongewenste 

aanpassingen aan armaturen gemaakt. Doordat men, al dan niet op basis van afspraken, ge-

bruik maakt van de stroomvoorziening van de lichtmast komen de kosten van stroomverbruik 

van deze feestverlichting voor rekening van de gemeente. 
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Om aan te sluiten bij de gangbare praktijk zal opgenomen moeten worden dat de gemeente 

Laarbeek veilige elektrische aansluitmogelijkheden voor feestverlichting aanbrengt wanneer 

lichtmasten in de benoemde winkelstraten en –pleinen vervangen worden. Gelijktijdig dienen de 

wederzijdse verplichtingen vastgelegd te worden in een overeenkomst me de betreffende winke-

liersvereniging. 

 

4.4 Verlichten van fietspaden en fietsroutes 

Op basis van de criteria voor het verlichten van fietspaden en fietsroutes buiten de bebouwde 

kom werden in het beleidsplan 2006-2010 werden enkele specifieke fietspadenverbindingen ge-

noemd die voor verlichting in aanmerking kwamen. Voor iedere te verlichten verbinding was in 

het beleidsplan 2006-2010 een kostenraming gemaakt. Voor het verlichten van fietspaden en 

fietsroutes werd bij het vaststellen van dit beleidsplan een krediet beschikbaar gesteld van 

€ 564.438,-. 

 

4.4.1 Gerealiseerde projecten 

Vanaf 2006 zijn de volgende projecten daadwerkelijk uitgevoerd. 

 
BENAMING RAMING BPL WERKELIJK VERSCHIL 

Ginderdoor, Provinciale weg: 
komgrens Mariahout tot Ribbiusstraat 

€ 101.270,00 € 72.661,56 € 28.608,44 

Beekseweg: Rotonde – Het Laar + 
Lieshoutseweg: Rotonde – komgrens Aarle-Rixtel 

€ 151.960,00 € 85.907,20 € 66.052,80 

Bosscheweg:  
Rotonde – komgrens Beek en Donk 

€ 15.886,00 € 13.466,00 € 2.420,00 

Lekerstraat: 
Gedeelte buiten de bebouwde kom 

€ 38.180,00 € 12.217,96 € 25.962,04 

Kanaaldijk: 
Brug Oranjelaan –komgrens Aarle-Rixtel 

€ 34.580,00 € 29.717,24 € 4.862,76 

Havenweg: 
komgrens Aarle-Rixtel –gemeentegrens met Hel-
mond 

€ 10.187,00 € 11.615,00 € 1.428,00- 

Heereindsestraat, Pater Becanusstraat: 
Herendijk – komgrens Beek en Donk 

€ 51.970,00 € 25.410,00 € 26.560,00 

Rooijseweg: 
gedeelte in bos 

€ 0,00 € 15.537,60 € 15.537,60- 

TOTALEN € 404.033,00 € 266.532,56 € 137.500,44 

Verlicht fietspad Kanaaldijk Aarle-Rixtel 
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De totale uitvoeringskosten waren aanzienlijk lager dan geraamd. Door het toepassen van 

maatwerk bleek het vaak mogelijk te kiezen voor een lager aantal lichtmasten dan voorzien. 

In aanvulling op de benoemde ‘te verlichten fietspaden’ is er ook verlichting aangebracht langs 

de fietspaden aan de Rooijseweg te Mariahout, tussen de Veghelsedijk en de rand van het bos. 

In het beleidsplan was ten onrechte aangenomen dat deze al verlicht waren. 

 

4.4.2 Niet gerealiseerde projecten 

Langs onderstaande fietspaden en fietsroutes is (nog) geen verlichting aangebracht.  

− Broekweg – Vonderweg. 

− Peeleindseweg. 

− Gemertseweg: Peeldijk – Rotonde. 

− Bosscheweg: Gemertseweg – komgrens Beek en Donk. 

− Berkendijkje. 

− Kanaaldijk: komgrens Aarle-Rixtel – gemeentegrens met Helmond. 

 

De aanlegkosten van deze verlichting werden in 2005 geraamd op een totaalbedrag van 

€ 160.405,-. 

 

Het Berkendijkje ligt inmiddels binnen de bebouwde kom en is daarmee niet langer een te ver-

lichten fietsroute buiten de bebouwde kom. Aan de categorie ‘te verlichten fietspaden en fiets-

verbindingen’ is toegevoegd de fietsroute Laarweg – ’t Laar. Deze route wordt veel gebruikt als 

fietsverbinding tussen Aarle-Rixtel en de voorzieningencluster Beek. 

 

4.5 Kunstobjecten 

Van de 7 te verlichten kunstobjecten is alleen de verlichting van ‘De Vaandeldrager’ gereali-

seerd. Deze verlichting is uitgevoerd als onderdeel van de reconstructie van de Heuvel in Lies-

hout. 

 

De Vaandeldrager, Heuvel, Lieshout 
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Verlichting van de volgende beelden is nog niet uitgevoerd: Ainsi-soit-elle (Koppelstraaat, hoek 

IJsbaanlaan in Beek en Donk), Madonna met Kind en Totempaal (beiden Maplehof in Mariahout), 

Tweekamp (Papenhoef, bij 'de Klumper' in Lieshout), De Pionier (Oranjeplein in Mariahout), Drie 

Ganzen (Dorpsstraat in Aarle-Rixtel). 

 

4.6 Passantenhaven 

In het oude beleidsplan was de verlichting van de (eerste fase van de) passantenhaven in Aarle-

Rixtel opgenomen, voor een bedrag van € 7.128,-. Van de voorziene 8 lichtmasten bleek het 

voldoende er 6 te plaatsen, voor een bedrag van € 5.667,20. 

 

 

4.7 Groepsremplace, opheffen lampstoringen 

Vóór 2006 werden lampen alleen vervangen wanneer zij stuk waren. Hieraan werd in de jaren 

2001-2005 per lamp jaarlijks een bedrag uitgegeven van gemiddeld € 11,19. 

 

In 2006 werd gestart met de invoering van groepsremplace: het preventief vervangen van lam-

pen kort voor het moment waarop zij uit zullen vallen. Hierdoor wordt de overlast voor de bur-

gers beperkt, omdat het aantal lampstoringen aanzienlijk afneemt. Bij deze planmatige vervan-

ging zijn bovendien de vervangingskosten per lamp lager. 

Het volledig doorvoeren van groepsremplace duurde 3 jaar. Dit sloot aan bij de gemiddelde le-

vensduur van een lamp. Naarmate de groepsremplace verder was doorgevoerd, namen de kos-

ten voor het opheffen van tussentijdse lampstoringen af. Dat blijkt ook uit het overzicht.  

In de jaren 2006-2010 werd per lamp jaarlijks een bedrag uitgegeven van gemiddeld € 9,65. Dit 

is een afname van bijna 14%.  

 

Passantenhaven, Aarle-Rixtel 
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In de jaren 2009 en 2010 namen de kosten van het opheffen van lampstoringen weer toe. In 

deze jaren werd ook het beschikbare budget voor groepsremplace niet volledig gebruikt. 

De komende periode zal er meer aandacht besteed moeten worden aan het uitvoeren van 

groepsremplace, waardoor de kosten van lampvervanging verder worden teruggedrongen. 

 

4.8 Aanstraling van beeldbepalende of monumentale objecten 

Het beleidsplan openbare verlichting 2006-2010 vermeldde dat er in principe medewerking kan 

worden verleend wanneer een beheerder van een markant gebouw (of een kunstwerk) over wil 

gaan tot verlichting daarvan. Daarbij zouden alle kosten voor rekening van de objectbeheerder 

komen. 

 

Mede vanwege de toegevoegde –toeristische- waarde voor het gehele dorp werd hier in praktijk 

anders mee omgegaan. Indien de eigenaar van een beeldbepalend of monumentaal object op 

eigen kosten over wilde gaan tot het aanstralen van het betreffende object, was de gemeente 

Laarbeek behulpzaam bij het aansluiten van deze verlichting op het openbare verlichtingsnet. In 

praktijk is dat vaak de eenvoudigste manier om aan te sluiten op een elektriciteitsnet, die alleen 

gerealiseerd kan worden na een aanvraag door de gemeente. Daarmee komen echter ook de 

kosten van energieverbruik van de betreffende verlichting voor rekening van de gemeente. 

 

4.9 Aanschaf beheerpakket  

In het beleidsplan openbare verlichting 2006-2010 was een bedrag van € 40.000,- opgenomen 

voor de aanschaf en het implementeren van een beheerpakket. In werkelijkheid is ervoor geko-

zen om voor een bedrag van ca. € 2.000,- een koppeling te laten maken tussen de beheergege-

vens in een Excel-bestand en het al aanwezige CAD-programma MicroStation. Voor het beheer 

van circa 5000 lichtmasten en in de situatie waarin de gemeente Laarbeek de eigen automatise-

ring verzorgde was er daarmee een goed functionerend en flexibel beheersysteem tot stand ge-

bracht. Zie ook bladzijde 52. 

 

Jaar Groeps-

remplace 

Lamp- 

vervanging 

Totaal  Jaar Groeps-

remplace 

Lampver-

vanging 

Totaal 

2001 - € 49.697,74 € 49.697,74  2006 €  19.087,81 € 36.631,80 € 55.719,61 

2002 - € 51.534,49 € 51.534,49  2007 € 15.559,14 € 25.084,07 € 40.643,21 

2003 - € 43.566,59 € 43.566,59  2008 € 39.720,13 € 15.007,93 € 54.728,06 

2004 - € 46.630,55 € 46.630,55  2009 € 22.709,00 € 17.627,18 € 40.336,18 

2005 - € 54.432,70 € 54.432,70  2010 € 29.572,75 € 21.536,56 € 51.109,31 

Gemiddelde kosten lampvervanging 

2001-2005 
€ 49.172,41 

  Gemiddelde kosten lampvervanging 

2006-2010 
€ 48.507,27 

Aantal lampen 2005 4396  Gemiddeld aantal lampen 2006-2010 5027,5 

Vervangingskosten per lamp  

2001-2005 
€ 11,19 

  Vervangingskosten per lamp  

2006-2010 
€ 9,65 
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4.10 Onderhoudskosten 

Het beleidsplan openbare verlichting 2006-2010 bevatte een financieel meerjarenoverzicht. Dit 

gaf voor de planperiode inzicht in de te verwachten onderhoudskosten. De gemiddelde jaarlijkse 

onderhoudskosten werden voor de planperiode geraamd op € 205.000,-. In werkelijkheid werd 

aan het onderhoud van de openbare verlichting gemiddeld een bedrag uitgegeven van 

€ 193.202,-. 

 

4.11 Energieverbruik overige verlichting 

De energiekosten die voor rekening komen van de post openbare verlichting worden niet alleen 

veroorzaakt door de in 3.1 aangegeven lichtmasten. Een deel van deze energiekosten worden 

veroorzaakt door overige vormen van verlichting, die zijn aangesloten op het openbare verlich-

tingsnet. De belangrijkste daarvan zijn: 

− Aanstraalverlichting van markante objecten (kerken, standbeelden etc.). 

− Verlichting van achterpaden (eigendom woningstichting Laarbeek). 

− Verlichting van abri’s. 

− Verlichting van plattegrondkasten. 

− Feestverlichting van winkelstraten en –pleinen. 

 

 

Verlichte abri 
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5 ANDER GEMEENTELIJK BELEID, WET- EN REGELGEVING 
 

Vanuit diverse beleidsvelden bestaat er een relatie met openbare verlichting. Bij de keuze voor 

het al dan niet plaatsen van openbare verlichting en de wijze waarop dat gebeurt zal, indien 

mogelijk, invulling gegeven moeten worden aan ander gemeentelijk beleid.  

Ook is er op openbare verlichting enige landelijke regelgeving van toepassing. 

 

5.1 Wet- en regelgeving, richtlijnen voor openbare verlichting 

Er is geen specifieke wetgeving op het gebied van Openbare verlichting. Gemeenten hebben zelf 

de vrijheid om beleidskeuzes te maken met betrekking tot het al dan niet verlichten van de 

openbare ruimte. Een gemeente die op dit gebied keuzes maakt die afwijken van de gangbare 

situatie in Nederland, dient hiervoor in het beleidsplan openbare verlichting wel een motivering 

op te nemen. 

 

Wanneer een gemeente ervoor kiest openbare verlichting aan te brengen, dient deze echter wel 

te voldoen aan de daarvoor geldende Richtlijn voor Openbare Verlichting 2011 (ROVL-2011). 

Indien er een juridisch conflict ontstaat over de verlichtingskwaliteit zal de rechter de aanwezige 

verlichting toetsen aan deze richtlijn. Daarin wordt immers de situatie weergegeven die de weg-

gebruiker mag verwachten bij een verlichte weg. 

 

5.1.1 Wet- en regelgeving 

Met betrekking tot de kwaliteit van de verlichting van de openbare ruimte (verlichtingsniveau, 

gelijkmatigheid, lichtkleur etc.) bestaat er geen wetgeving. Op de openbare verlichting is echter 

wel enige algemene wetgeving van toepassing.  

− Het Burgerlijk Wetboek bepaalt in artikelen 6.174 en 6.162 dat de gemeente ervoor dient te 

zorgen dat de weg en de weguitrusting in goede staat verkeren.  

− Voor alle installatieonderdelen (masten, armaturen en lampen) geldt dat de afvoer van ma-

terialen die bij het onderhoud en de vervangingsslagen vrijkomen, dient plaats te vinden 

volgens de voorschriften vastgelegd in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer en in sector-

plan 66 van het Landelijk Afval Beheerplan 2009 – 2015 (LAP2). 

 

5.1.2 Richtlijnen en aanbevelingen 

Op openbare verlichting zijn de volgende richtlijnen en aanbevelingen van toepassing: 

 

Richtlijn voor Openbare Verlichting 2011 (ROVL-2011) 

De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) publiceerde in april 2011 de 

ROVL-2011. Met deze richtlijn kan aan de hand van de situatiekenmerken het gewenste verlich-

tingsniveau vastgesteld worden. Deze kenmerken betreffen onder andere de verkeerssamenstel-

ling, -snelheid en -intensiteit. In afwijking van de voorgaande richtlijn NPR 13021-1 geeft de 

ROVL-2011 ook de mogelijkheid tot het binnen de richtlijnen dimmen van de verlichting tijdens 

de rustige uren. 
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Aanbeveling ontwerpen openbare verlichting. 

In december 2010 publiceerde de NSVV-commissie openbare verlichting aanbeveling 

deel 3: Ontwerpen. Dit is een praktisch werkboek dat voor zowel de vakspecialist, de land-

schapsarchitect en de stedenbouwer direct toepasbare informatie bevat. Het toepassen van deze 

aanbeveling moet leiden tot een goed doordacht ontwerp voor een openbare verlichtingsinstalla-

tie dat past in het totaal ontwerp van de openbare ruimte. 

 

Politiekeurmerk Veilig Wonen 

In het kader van de sociale veiligheid kan het Politiekeurmerk Veilig Wonen van toepassing wor-

den verklaard. In dat geval dient het de openbare verlichting tenminste te voldoen aan de eisen 

die worden gesteld in de ROVL-2011. 

 

5.1.3 Duurzaam inkopen 

Met ingang van 2010 dient iedere Nederlandse gemeente 75% van haar producten duurzaam in 

te kopen. Vanaf 2015 wordt dit zelfs 100%. Agentschap NL2, heeft criteria opgesteld voor het 

duurzaam inkopen van openbare verlichting. Zie hiervoor ook 7.4.1 op bladzijde 28. 

 

5.2 Relaties met ander gemeentelijk beleid 

Openbare verlichting staat niet op zich. Het is één van de elementen waarmee de openbare 

ruimte is ingericht. Bij inrichting van de openbare ruimte worden steeds de verschillende belan-

gen afgewogen. In dit hoofdstuk worden andere gemeentelijke taakvelden en hun relatie met de 

openbare verlichting vermeld. 

  

5.2.1 Fietsverkeer 

In het beleidsplan Fietsverkeer ‘Op de fiets door Laarbeek’ (2010) worden in relatie tot openbare 

verlichting twee ontbrekende schakels in het fietsnetwerk vermeld: de IJsweg en de IJsbaan-

laan, beiden in Beek en Donk. Deze bestaande fietsverbindingen hebben hetzelfde karakter: ze 

liggen binnen de bebouwde kom, zijn onverhard, liggen in de groene long en hebben een groene 

uitstraling met relatief hoge natuurwaarde.  

Het beleidsplan Fietsverkeer spreekt de wens uit deze fietsverbindingen op te waarderen tot 

volwaardig fietsschakels door het aanbrengen van goede verharding en openbare verlichting. 

Daarnaast wordt aangegeven dat het wenselijk is om bij de herziening van het beleidsplan 

Openbare Verlichting na te gaan in hoeverre het mogelijk is om langs deze fietsverbindingen 

openbare verlichting aan te brengen.  

 

5.2.2 Verkeersveiligheid 

Openbare verlichting draagt wezenlijk bij aan de verkeersveiligheid op zeer drukke wegen en op 

onoverzichtelijke, drukke kruisingen. Deze komen in Laarbeek nauwelijks voor. In het gemeen-

telijk verkeers- en vervoersplan wordt dan ook niets vermeld over de relatie tussen openbare 

verlichting en verkeersveiligheid.  

                                            
2 Het vroegere SenterNovem is onlangs opgegaan in Agentschap NL. Dit agentschap is onderdeel van het 
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het agentschap bestaat uit vijf thematische di-
visies. Deze divisies houden zich bezig met de uitvoering van overheidsbeleid rond de thema’s Duurzaam-
heid, Innovatie en Internationaal. 
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Voor de Laarbeekse situatie geldt dat de verkeersveiligheid over het algemeen voldoende wordt 

gewaarborgd wanneer er een verlichting wordt aangebracht die voldoet aan de eisen van sociale 

veiligheid. 

 

5.2.3 Sociale veiligheid 

Binnen Laarbeek is in woonwijken en op bedrijventerreinen geen sprake van situaties waar de 

sociale veiligheid vraagt om hoge verlichtingsniveaus of bijzondere toepassingen van openbare 

verlichting. De in de richtlijn ROVL-2011 vastgelegde verlichtingsniveaus zijn voldoende hoog. 

Door toepassing van deze richtlijn wordt bovendien voldaan aan de eisen die het Politiekeurmerk 

Veilig Wonen stelt aan de openbare verlichting. 

Het is echter wel gewenst om binnen de bebouwde kommen en op bedrijventerreinen verlichting 

toe te passen die een goede kleur- en gezichtsherkenning mogelijk maakt. 

 

5.2.4 Groen en natuur 

Groenvoorzieningen en openbare verlichting maken beiden onderdeel uit van de openbare ruim-

te. Wanneer er bij de inrichting van de openbare ruimte niet voldoende rekening wordt gehou-

den met de boven- en ondergrondse groei van bomen kan er op termijn een conflict ontstaan 

met de openbare verlichting. Het uitgangspunt is een openbare ruimte die duurzaam en goed te 

beheren is, waarbij zowel groenelementen als de openbare verlichting goed tot hun recht ko-

men. ‘Conflicten’ tussen bomen en lichtmasten moeten zoveel mogelijk voorkomen worden door 

deze elementen niet aan dezelfde kant van de weg te plaatsen. Als dit niet mogelijk is en bomen 

en lichtmasten worden toch aan dezelfde kant van de weg geplaatst, dan dienen zij zover moge-

lijk uit elkaar te staan. In dergelijke gevallen geeft het groenbeleid de voorkeur aan minder bo-

men die oud kunnen worden op duurzame standplaatsen en wordt er niet gekozen voor meer 

bomen die op niet-ideale plaatsen staan, waardoor deze niet oud kunnen worden en qua beheer 

duur zijn. 

 

Specifieke aanbevelingen met betrekking tot het inrichten van de openbare ruimte op een wijze 

waarbij rekening wordt gehouden met het belang van de openbare verlichting en het belang van 

het openbaar groen zijn te vinden in NSVV-aanbeveling deel 3: Ontwerpen. Zie daarvoor ook 

bladzijde 17. 

 

Het is wenselijk dat de openbare verlichting zo min mogelijk lichtvervuiling veroorzaakt. In na-

tuurgebieden moet het nog echt donker te worden, omdat openbare verlichting storend kan 

werken op groene waarden zoals natuur en biodiversiteit omdat het nooit meer écht donker 

wordt. Bij de keuze om wel of geen openbare verlichting aan te brengen moet dus rekening ge-

houden worden met de mate waarin die waarden aanwezig zijn. Dit betekent dat er geen nieuwe 

verlichting geplaatst dient te worden bij zandpaden, in bossen en natuurgebieden e.d. In situa-

ties waarin deze verlichting al aanwezig is, kan nagegaan worden of deze mogelijk verwijderd 

kan worden. Als het vanuit andere aspecten gezien wenselijk is openbare verlichting bij te plaat-

sen, dient er in overleg een maatwerkoplossing bepaald te worden, in de vorm van het beste 

compromis. 
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In het onlangs vastgestelde ‘Groenbeleids- en groenstructuurplan Laarbeek 2011’ en het nog op 

te stellen bomenbeleidsplan worden de belangrijkste groenstructuren in Laarbeek benoemd. Bin-

nen deze hoofdstructuren is groen in belangrijke mate leidend voor het karakter van de openba-

re ruimte. Behoud van groen en bomen heeft op deze plekken prioriteit. Het is ook niet gewenst 

om ‘groene monumenten’ aan te stralen. 

 

Bij de uitvoering van werkzaamheden aan de openbare verlichting dient er rekening mee ge-

houden te worden dat graafwerk binnen de kroonprojectie van bomen zoveel mogelijk voorko-

men moet worden. 

 

5.2.5 Energiebeleid 

Het streven van Laarbeek is erop gericht om op termijn een CO2-neutrale gemeente te zijn. Het 

realiseren van deze doelstelling betekent een vermindering van de door openbare verlichting 

veroorzaakte CO2-uitstoot.  Naast een reductie van CO2-uitstoot dient dit ook te leiden tot een 

kostenbesparing van € 10.000,- op het elektraverbruik van de openbare verlichting (zie 5.3 op 

bladzijde 20).  

 

5.2.6 Duurzaamheid 

De gemeente Laarbeek heeft gekozen voor het gebruik van 100% groene stroom. Daarnaast 

bestaat vanaf 2015 de verplichting om 100% duurzaam in te kopen. 

 

5.2.7 Sport- en recreatievoorzieningen 

Het welzijnsbeleid van de gemeente Laarbeek geeft aan dat het algemeen belang van de ge-

meente Laarbeek op sportgebied met name ligt bij de jeugdsport. Sportbeoefening door volwas-

senen is in eerste instantie gericht op eigen plezier en ontspanning. De bijbehorende voorzienin-

gen worden aangemerkt als ‘wenselijk’. Zij zijn grotendeels vrijblijvend en hoofdzakelijk be-

stemd voor het eigen plezier en tijdverdrijf van de volwassene. Voor wenselijke voorzieningen 

zijn de (volwassen) gebruikers in belangrijke mate zelf verantwoordelijk.  

 

Sportparken 

In de ‘uitwerkingsnotitie harmonisatie sportparken gemeente Laarbeek’ is vastgelegd in hoever-

re de gemeente Laarbeek verantwoordelijk is voor terrein- en veldverlichting op de vier ge-

meentelijke sportparken De Hut (Aarle-Rixtel), ’t Heereind (Beek en Donk), ’t Luijtelaar (Lies-

hout) en Heibunders (Mariahout). Bij het vaststellen van deze notitie werden ook de financiële 

middelen beschikbaar gesteld die benodigd zijn voor aanleg en instandhouding van de terrein-

verlichting. In de uitwerkingsnotitie is niet vastgelegd waar de verantwoordelijkheid ligt voor het 

verlichten van de parkeerplaatsen van de genoemde sportparken. 

  

Sportterreinen 

Alle sportterreinen binnen de gemeente Laarbeek zijn geprivatiseerd. Daarmee ligt de volledige 

verantwoordelijkheid voor verlichting van de sportterreinen bij de betreffende verenigingen. Op 

dit moment bestaat er op sportterrein De Raam (Lieshout) onduidelijkheid over de verantwoor-

delijkheid voor het verlichten van de weg -tussen de verschillende sportvoorzieningen- en de 

drie parkeervoorzieningen die zich op dit terrein bevinden. 
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Jeu de boulesbanen 

In het subsidiebeleidsprogramma worden jeu de boulesbanen aangemerkt als ‘wenselijke voor-

zieningen’. Bij wenselijke voorzieningen is de rol van de gemeente in principe terughoudend. Dit 

betekent dat de gemeente streeft naar een situatie waarbij de burger zelf grotendeels verant-

woordelijk is voor het eigen welzijn. Hieruit voortvloeiend is de gemeente terughoudend in de 

volledige financiering. Er is dan ook geen specifiek budget beschikbaar voor de aanleg van jeu 

de boulesbanen.  

 

Op 8 augustus 2006 stemde het college in met de richtlijnen ten behoeve van het toetsen van 

aanvragen voor de aanleg van jeu de boulesbanen. Een aanvraag tot aanleg van een jeu de 

boulesbaan wordt getoetst aan de volgende criteria: 

− Strijdigheid met het bestemmingsplan. 

− Passend binnen het groenonderhoud. 

− Draagvlak bij omwonenden en blijk van voldoende behoefte. 

− Spreiding per kern en bereikbaarheid. 

− Geen aanleg van andere voorzieningen. 

− Eis van voldoende onderhoud/ gebruik. 

 

Indien een baan voldoet aan bovenstaande criteria dient de burger in eerste instantie zelf de 

aanleg van een baan te bekostigen. Indien er sprake is van een verzoek om een financiële bij-

drage bij de aanleg van een jeu de boulesbaan dient de toetsing per aanvraag uitgevoerd te 

worden. 

 

5.3 Bezuinigingsdoelstellingen 

In de notitie ‘bouwstenen voor een financieel gezond Laarbeek’ zijn met betrekking tot openbare 

verlichting twee bezuinigingsdoelstellingen op het gebied van openbare verlichting vastgelegd. 

 

De eerste bezuiniging betreft een jaarlijkse besparing van € 10.000,- door het terugdringen van 

het stroomgebruik door openbare verlichting. Indien deze doelstelling gerealiseerd wordt bete-

kent dit niet alleen een verlaging van de energiekosten, maar ook een reductie van de CO2-

uitstoot. 

 

De tweede bezuiniging betreft een jaarlijkse besparing van € 4.000,- door het verlagen van de 

schilderfrequentie van lichtmasten. 

 

Naast de concrete besparingsdoelstellingen moet er ook bij de openbare verlichting op alle fron-

ten bezien moet worden of het mogelijk is de uitgaven terug te brengen door de juiste keuzes te 

maken. De beschikbare middelen voor het onderhoud van de bestaande verlichting zullen zo op-

timaal mogelijk ingezet moeten worden. Bij ieder verzoek om uitbreiding van de openbare ver-

lichting zal nagegaan moeten worden of de gevraagde uitbreiding wel strikt noodzakelijk is. In 

deze afweging zullen de kosten van de te plaatsen verlichting een nadrukkelijke rol spelen. De 

grootste besparing wordt immers bereikt door het niet plaatsen van een lichtmast.  
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Voor het terugbrengen van het energieverbruik door de bestaande openbare verlichting zullen 

investeringen gedaan moeten worden in energiezuiniger installaties. In het optimale geval ge-

beurt dit op het moment waarop een armatuur toch al aan vervanging toe is: meestal is dat op 

basis van de leeftijd. De bijkomende kosten zijn in dat geval laag. 

Aangezien de gemiddelde levensduur van een armatuur 20 jaar bedraagt, is het terugbrengen 

van energieverbruik door het toepassen van energiezuiniger installaties alleen mogelijk op lan-

gere termijn óf door het doen van tussentijdse investeringen. In dat geval zal nagegaan moeten 

worden of deze investeringen ook financieel verantwoord zijn. 
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6 ONTWIKKELINGEN IN DE OPENBARE VERLICHTING  
Sinds het vaststellen van het beleidsplan openbare verlichting 2006-2010 hebben zich de nodige 

ontwikkelingen voorgedaan die verwerkt moeten worden in dit beleidsplan openbare verlichting 

2011. Met name over  LED-verlichting, energiebesparing en reductie van de CO2-uitstoot is er 

het nodige gepubliceerd. De gemeente Laarbeek wil ook inspelen op deze ontwikkelingen. 

 

6.1 LED-verlichting 

LED heeft zich de afgelopen jaren zeer snel ontwikkeld. Deze energiezuinige verlichting belooft 

een van dé grote lichtbronnen binnen de openbare verlichting te gaan worden. De aanschafkos-

ten van LED-installaties zijn echter nog relatief hoog ten opzichte van de te behalen energiebe-

sparing. De hoge aanschafkosten worden op termijn wel gedeeltelijk gecompenseerd door het 

lagere energieverbruik en de lange levensduur van een LED-unit. Deze gaat tenminste 50.000 

branduren (12 jaar) mee. 

Het toepassen van een lichtbron met zo’n lange levensduur betekent wel dat er iedere 3 à 4 jaar 

een reiniging en inspectie van lichtmast en armatuur uitgevoerd dient te worden. 

LED-verlichting levert bij de huidige stand van de techniek nog nauwelijks energiebesparing op 

ten opzichte van conventionele lampen met een laag vermogen, zoals de veel toegepaste 

‘spaarlamp’ PLL24W. LED-toepassingen in de openbare verlichting zijn op dit moment vooral 

aantrekkelijk wanneer ze worden toegepast ter vervanging van oude, energie-onzuinige verlich-

tingsinstallaties. 

 

 

6.2 Energiebesparing, dimmen 

Energiebesparing en beperking van CO2-emissie zijn onderwerpen die in deze tijd zeer actueel 

zijn. Openbare verlichting was in 2010 verantwoordelijk voor 52,3% van het elektriciteitsver-

bruik door de gemeente Laarbeek. Daardoor is er in de openbare verlichting ook een flinke be-

sparing te behalen in het energieverbruik: één van de bezuinigingsdoelstellingen van de ge-

meente Laarbeek. 

 

LED-verlichting Baron van Leefdaelstraat, Beek en Donk 
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Uitgangspunt bij het besparen op het energieverbruik van openbare verlichting is niet het ter 

discussie stellen van de aanwezigheid van openbare verlichting. Dit neemt niet weg dat we ons 

eerst de vraag moeten stellen of een te plaatsen (of aan te sluiten) verlichtingsinstallatie wel 

noodzakelijk is. Als dit niet het geval is, of als er alternatieven zijn, is de allergrootste besparing 

te behalen door het niet plaatsen of door het weghalen van de installatie. 

 

Wanneer er echter een verlichtingsinstallatie geplaatst (of aangesloten) wordt, dient gekozen te 

worden voor een energiezuinige verlichting. Ook in dat geval kan het energieverbruik nog verder 

beperkt worden door het aanbrengen van een diminstallatie. Het tijdens de ‘rustige uren’ dim-

men van de verlichting verlengt bovendien de levensduur van de lamp. 

 

Voor het dimmen van de openbare verlichting wordt op dit moment gebruik gemaakt van een 

signaal dat netwerkbeheerder Enexis verzorgt. De schakelstations reageren daarop, waardoor 

een deel van de verlichting in een buurt of wijk wordt gedimd of gedoofd. Maatwerk voor een 

specifieke situatie is daarbij niet mogelijk. Bovendien beginnen de netwerkbeheerders deze 

dienst langzamerhand ter discussie te stellen.    

 

6.3 Verlichtingsbronnen met een lange levensduur 

Hoewel iedere lampsoort een andere te verwachten levensduur heeft, kan als gemiddelde wor-

den aangehouden dat een in de openbare verlichting toegepaste lamp na 12.000 tot 16.000 

branduren (3 à 4 jaar) vervangen dient te worden. Al enige tijd bestaan er echter van verschil-

lende lampsoorten longlife-versies die voldoen aan de voor de openbare verlichting te stellen ei-

sen. Deze longlife-lampen hebben een verwachte levensduur van maar liefst 30.000 tot 40.000 

branduren (7 tot ruim 9 jaar). 

Net als bij toepassing van LED-verlichting dient er ook bij longlife-lampen periodiek een reini-

ging en inspectie van lichtmast en armatuur uitgevoerd te worden. 

Zelfs na verrekening van deze tussentijdse werkzaamheden wegen de voordelen van toepassing 

van longlife-lampen ruimschoots op tegen de hogere aanschafprijs. Toepassing van longlife-

lampen levert op termijn een besparing op van ca. 20% op de lamp- en vervangingskosten. 

Een bijkomend voordeel van longlife-lampen is dat de inwoner van Laarbeek minder vaak hinder 

ondervindt van lampstoringen. 
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7 BELEIDSUITGANGSPUNTEN OPENBARE VERLICHTING  
 

Verlichting is een integraal onderdeel van de openbare ruimte, waarbij meerdere aspecten een 

rol spelen. Er moet zorgvuldig mee omgegaan worden: met de verlichting bepaalt de ontwerper 

immers de kwaliteit en leefbaarheid van de nachtelijke omgeving. Openbare verlichting kan 

daarom nooit een vanzelfsprekendheid zijn, vanuit een traditie. In dit hoofdstuk worden de uit-

gangspunten en de belangrijkste keuzes die de gemeente Laarbeek voor haar openbare verlich-

ting maakt omschreven.  

 

7.1 Verlichting van de openbare ruimte 

Een leidraad bij het verlichten van de openbare ruimte is: ‘Verlicht alleen dat wat nodig is, wan-

neer het nodig is en met niet meer dan nodig is’. Er moet tenslotte een goede reden zijn om 

openbare verlichting aan te brengen, want deze kost veel geld en is een aantasting van de duis-

ternis. 

 

Bij de keuze voor het wel of niet aanbrengen van openbare verlichting speelt een groot aantal 

aspecten een rol. 

 

7.1.1 Veiligheid 

 

Sociale veiligheid 

Sociale veiligheid en leefbaarheid spelen een belangrijke rol in woongebieden en op andere 

plaatsen waar mensen verblijven. Door te verlichten kunnen zaken die het daglicht niet kunnen 

verdragen worden waargenomen. Licht alleen is daarbij niet voldoende: er moeten ook ‘sociale 

ogen’ zijn die iets kunnen waarnemen, waardoor een kwaadwillende het idee heeft dat hij vanuit 

de omliggende woningen te zien is. Men moet zich echter realiseren dat óók de eventuele crimi-

neel beter kan zien met (openbare) verlichting. In elke te verlichten situatie moet dan ook na-

gegaan worden wie het meeste baat heeft bij verlichting. Dit geldt met name voor gebieden 

waar verlichting door het ontbreken van sociale ogen (waarnemers) vaak meer schijnveiligheid 

dan echte veiligheid oplevert. 

Een goede verlichting stelt de mens in staat gelaatsuitdrukkingen van anderen waar te nemen 

en eventuele bedoelingen, al dan niet kwaadaardig, te interpreteren. Hierdoor kan men tijdig 

reageren en zonodig maatregelen nemen. Dit vergroot het veiligheidsgevoel. 

 

Persoonlijke veiligheid 

Een goede verlichting zorgt ervoor dat obstakels, zoals wegversmallingen en losliggende stoep-

tegels, tijdig kunnen worden waargenomen. 
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Verkeersveiligheid 

Verkeerswegen, autosnelwegen en wijkontsluitingswegen worden veelal verlicht uit het oogpunt 

van verkeersveiligheid. Een verkeersveilige verlichting draagt ertoe bij dat de taken van de ver-

keersdeelnemer overzichtelijker worden. Zeker bij complexe verkeerssituaties, zoals kruisingen 

en weefstroken, wordt dit overzicht aanzienlijk verbeterd door verlichting. Op doorgaande we-

gen met weinig complexe verkeerssituaties heeft de verkeersdeelnemer minder profijt van ver-

lichting. Per situatie moet worden afgewogen of openbare verlichting wel of niet nodig is. 

 

In welke gevallen wordt openbare verlichting aangebracht? 

Het belangrijkste uitgangspunt bij de keuze voor het al dan niet aanbrengen van openbare ver-

lichting is ‘verlicht alleen dat wat nodig is, wanneer dat nodig is en met niet meer dan nodig is’ 

is. 

In hoofdstuk 8 wordt voor de verschillende gebiedssoorten aangegeven in welke gevallen open-

bare verlichting wordt aangebracht.  

 

Beleidsuitgangspunt verlichting van de openbare ruimte 

- Het belangrijkste uitgangspunt bij de keuze voor het al dan niet aanbrengen van openbare 

verlichting luidt ‘Verlicht alleen dat wat nodig is, wanneer dat nodig is en met niet meer dan 

nodig is’. 

 

7.2 Ontwerp van een verlichtingsinstallatie 

 

7.2.1 Lichttechnische eisen 

Wanneer er gekozen wordt voor het aanbrengen (of vervangen) van een verlichting zal voor ie-

dere situatie het benodigde verlichtingsniveau bepaald moeten worden. De landelijke standaard 

daarvoor is de ROVL-2011. In deze richtlijn, die in april 2011 werd opgesteld door de Neder-

landse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV), is de Europese richtlijn CIE 115:2010 vertaald 

naar de Nederlandse situatie. Het is van belang een verlichtingsinstallatie uit te voeren volgens 

de ROVL-2011. In de richtlijn wordt de situatie weergegeven die de weggebruiker mag verwach-

ten bij een verlichte weg. Indien er een juridisch conflict ontstaat over verlichtingskwaliteit of 

verlichtingsniveau zal de rechter de aanwezige verlichting toetsen aan de ROVL-2011. 

 

Openbare verlichting is één van de onderdelen waarmee de openbare ruimte wordt ingericht.  

Met name in nieuwbouwsituaties moet gestreefd worden naar een ontwerp van de openbare 

ruimte waarbij alle inrichtingselementen optimaal op elkaar zijn afgestemd. De al eerder aange-

haalde  NSVV-aanbeveling deel 3: ‘Ontwerpen’ geeft handreikingen die leiden tot een goed 

doordacht ontwerp voor een openbare verlichtingsinstallatie, dat past in het totaal ontwerp van 

de openbare ruimte.  

 

Beleidsuitgangspunten lichttechnische eisen: 

- Bij het binnen de bebouwde kom aanbrengen of vervangen van een installatie voor openbare 

verlichting wordt de Richtlijn voor Openbare Verlichting 2011 (ROVL-2011) toegepast. 

- Bij het ontwerp van een installatie voor openbare verlichting wordt NSVV-aanbeveling deel 

3: ‘Ontwerpen’ toegepast. 
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7.2.2 Aantrekkelijkheid, verfraaiing 

De openbare verlichting in de gemeente Laarbeek heeft vooral tot doel het openbare leven bij 

duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren (zie 2.3). De bijdrage aan de inrichting van de 

openbare ruimte is van ondergeschikt belang. Bij de te plaatsen openbare verlichting staat dan 

ook de functionaliteit voorop. Zo wordt er gebruik gemaakt van standaard lichtmasten. De toe-

gepaste armaturen vallen in de categorieën ‘functioneel’ of ‘functioneel/decoratief’. Een functio-

neel/decoratieve armatuur is in eerste instantie bedoeld om de lichtopbrengst van de lamp zo 

efficiënt mogelijk te verdelen, maar in het ontwerp is eveneens rekening gehouden met het de-

coratieve aspect. 

 

 

Ook overdag kan de uitstraling van een weg of plein echter versterkt worden door het plaatsen 

van  decoratieve lichtmasten en/of armaturen die passen bij de inrichting van de openbare 

ruimte.  

 

Verlichting kan ook als bijkomend doel hebben de omgeving in de avonduren te verfraaien, door 

het toepassen van sfeerverlichting. Daardoor wordt een openbare ruimte in de avonduren aan-

genamer en aantrekkelijker om in te vertoeven.  

 

Beleidsuitgangspunten aantrekkelijkheid en verfraaiing 

- De voor de openbare verlichting toe te passen lichtmasten zijn uitsluitend functioneel. 

- De voor de openbare verlichting toe te passen armaturen zijn ‘functioneel’ of ‘functio-

neel/decoratief’. 

- Slechts in de op tekening aangegeven winkelstraten of -pleinen worden decoratieve licht-

masten en/of decoratieve armaturen toegepast. 

- Er wordt geen openbare verlichting aangebracht met als doel de omgeving in de avonduren 

te verfraaien. 

 

Functionele verlichting Julianastraat Mariahout Functioneel-decoratieve verlichting Laag Strijp, Aarle-Rixtel 
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7.3 Lichtbronnen, lichtkleur en kleurweergave 

Er is de laatste jaren volop beweging op het gebied van lichtbronnen voor de openbare verlich-

ting. Over de toepassing van LED in de openbare verlichting is veel gepubliceerd, maar ook an-

dere lichtbronnen worden nog ontwikkeld en verbeterd. Bij alle ontwikkelingen speelt het ener-

gieverbruik een grote rol. Het gevolg van één en ander is dat er lichtbronnen bestaan die in het 

verleden min of meer de standaard waren, maar die nu bij voorkeur niet meer toegepast wor-

den. Wijziging van een lichtbron is in vrijwel alle gevallen echter pas mogelijk op het moment 

dat de armatuur vervangen wordt. Aangezien de gemiddelde levensduur van een armatuur 20 

jaar bedraagt, is dit alleen mogelijk op langere termijn. 

 

Bij de keuze voor een lichtbron zijn ook de lichtkleur en de kleurweergave van groot belang. 

De kleurtemperatuur geeft aan hoe het licht wordt ervaren. Denk hierbij aan het verschil tussen 

de kleurindruk van het koele witte licht in sommige supermarkten en het warmere licht van een 

gloeilamp. De sfeer van een gebied kan versterkt worden door ‘warm’ wit licht toe te passen in 

een verblijfsgebied. 

 

Kleurweergave is van belang om in het donker de kleur te kunnen herkennen van kleding, be-

planting, auto’s etc. Wanneer verlichting hoofdzakelijk wordt aangebracht ter bevordering van 

sociale veiligheid is kleurweergave van belang. Dit is minder het geval wanneer een gebied 

wordt verlicht met als uitgangspunt alleen de verkeersveiligheid.  

 

De mate van kleurherkenning wordt aangegeven door de kleurweergave-index. 

 

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de kleurweergave van wit licht (zoals PLL) altijd 

voldoende is voor toepassing in verblijfsgebieden. 

Voor wegen met een verkeersfunctie dient de kleurweergave-index een waarde te hebben van 

tenminste 25 (zoals SON). Hierbij is nog enige kleurherkenning mogelijk. 

 

Beleidsuitgangspunt lichtbronnen, lichtkleur en kleurweergave 

- In verblijfsgebieden wordt wit licht toegepast. 

- Lichtsoorten in verkeersgebieden hebben een kleurweergave-index van tenminste 25. 

Verschillen in kleurweergave bij verschillende lamptypen. 
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7.4 Duurzaamheid en energieverbruik 

In deze paragraaf worden de gebiedsoverkoepelende aspecten op het gebied van duurzaamheid 

en klimaat besproken. Het betreft hier duurzaamheid in het kader van milieubelasting. Denk 

hierbij aan duurzaam inkopen, energieverbruik, maar ook aan lichthinder en materiaalkeuze.  

 

7.4.1 Duurzaam inkopen 

Vanaf 2015 bestaat de verplichting om 100% duurzaam in te kopen. Momenteel hebben de ge-

meenten al als ambitie om bij 75% van al haar inkopen duurzaamheid mee te nemen als criteri-

um. Om deze doelstellingen te bereiken zijn door Agentschap NL duurzaamheidcriteria ontwik-

keld, waaronder ook voor openbare verlichting.3 Een samenvatting van de duurzaamheidcriteria 

voor openbare verlichting is te vinden in bijlage 11.2. Deze duurzaamheidcriteria kunnen wor-

den toegepast bij het inkopen van een openbare verlichtingsinstallatie (of onderdelen daarvan). 

Gezien de ambitie van de gemeente Laarbeek om nu al 75% duurzaam in te kopen en vanaf 

2015 100% duurzaam in te kopen is het beleidsuitgangspunt om de criteria duurzaam inkopen 

van Agentschap NL toe te passen bij aankoop van een openbare verlichtingsinstallatie of onder-

delen daarvan. De vraag die altijd vooraf gaat aan het inkoopproces, blijft natuurlijk of het 

plaatsen van de verlichting wel nodig is.  

 

Momenteel koopt de gemeente Laarbeek haar stroom al duurzaam in: 100% groene stroom 

voor al haar gemeentelijke elektriciteitsaansluitingen. Dit betekent dat het elektriciteitsverbruik 

van de openbare verlichting groen is. Of dit voor de toekomst ook gewaarborgd blijft, valt buiten 

de invloedsfeer van het openbaar verlichtingsbeleid. 

 

7.4.2 Materiaalkeuze 

Duurzaamheid komt ook naar voren bij de aanschaf van (onderdelen van) de openbare verlich-

ting. Het betreft hier zaken als: het duurzaam ontwerpen van de openbare verlichting, het af-

stemmen van de materiaalkeuze op de beoogde levensduur, het beperken van vrijkomen van 

afvalstoffen, het toepassen van groepsremplace en het toepassen van het cradle-to-cradle4 prin-

cipe. 

 

Lichtmasten 

De te beschouwen duurzaamheidaspecten bij lichtmasten zijn: levensduur, materiaalkeuze en 

het vereiste onderhoud. De verwachte levensduur van masten is 40 jaar. Momenteel worden er 

veelal stalen lichtmasten toegepast. Deze masten dienen iedere 10 jaar geschilderd te worden. 

Door te kiezen voor de minst milieubelastende coating en een zo laag mogelijke schilderfrequen-

tie (met behoud van kwaliteit) kan men hier tegemoet komen aan het duurzaamheidaspect. 

 

                                            
3 Brochure “Duurzaam inkopen openbare verlichting”, te downloaden op 
http://www.agentschapnl.nl/content/brochure-duurzaam-inkopen-openbare-verlichting 
4 ‘Cradle to Cradle’ (C2C; van wieg tot wieg) staat voor producten die zijn gemaakt van materialen die 100% her-
bruikbaar of volledig biologisch afbreekbaar zijn. Afval, in de zin van reststoffen waar mens en natuur geen raad 
mee weten, behoort tot het verleden: wat niet hergebruikt kan worden, dient als voedsel voor de natuur. Al het 
andere keert terug in producten die kwalitatief en qua comfort, gebruiksgemak en dergelijke minstens gelijkwaar-
dig zijn aan de oorspronkelijke. 
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In de toekomst kan onderzocht worden in hoeverre lichtmasten van andere materialen een 

duurzaam en in Laarbeek toe te passen alternatief zijn voor stalen lichtmasten. Hieraan zal ove-

rigens vaak wel een ander prijskaartje hangen. 

 

Armaturen 

De te beschouwen duurzaamheidaspecten bij armaturen zijn: levensduur, energieverbruik voor-

schakelapparatuur en het vereiste onderhoud. De verwachte levensduur van armaturen is 20 

jaar. Door elektronische voorschakelapparatuur toe te passen in plaats van conventionele voor-

schakelapparatuur is een energiebesparing mogelijk. Tot slot zijn armaturen die weinig onder-

houd vereisen duurzamer. Denk hierbij niet alleen aan uitsparing in kosten, maar ook de uitspa-

ring in CO2-uitstoot door de vermeden autokilometers in de onderhoudsronde. 

 

Lampen 

Elke lamp heeft zijn eigen kenmerken: eindige levensduur, milieubelasting, energieverbruik en 

lichteigenschappen.  Omdat het vervangen van lampen op individueel niveau (bij uitval) meer 

kosten met zich meebrengt dan groepsvervangingen, voert de gemeente nu al gerichte groeps-

vervangingen uit. Zie ‘Groepsremplace, opheffen lampstoringen’ op bladzijde 13. Bovendien zijn 

hogedruk kwiklampen, die relatief veel schadelijke stoffen bevatten, vrijwel geheel verdwenen 

uit de Laarbeekse openbare verlichting. Op dit moment zijn alleen nog 8 grondspots voorzien 

van dit lamptype.  

 

7.4.3 Energieverbruik 

Europees en landelijk zijn duidelijke afspraken gemaakt om het terugdringen van de CO2-

uitstoot te bereiken. In de openbare verlichting wordt de beperking van het energieverbruik 

voor een belangrijk deel bereikt door het toepassen van energie-efficiënte lampen. 

 

Verder is het energieverbruik te beperken met een goed doordacht verlichtingsontwerp. Dat wil 

zeggen: de juiste masthoogtes en mastafstanden, de juiste armaturen en lampen die passen bij 

de te verlichten ruimte. Daardoor treedt geen verspilling van licht op. Ook dient nagegaan te 

worden of verlichting wel noodzakelijk is en of er alternatieven zijn, bijvoorbeeld in de vorm van 

actieve wegmarkering. 

 

Het energieverbruik kan sterk verminderd worden door te zorgen dat er niet meer licht aanwe-

zig is dan voor de situatie vereist wordt, bijvoorbeeld door het dimmen van de verlichting wan-

neer dit verantwoord is. De investering in dimapparatuur dient echter wel in verhouding te staan 

tot de te behalen energiebesparing. 

 

Het energieverbruik van openbare verlichting is onder andere terug te dringen door: 

− alleen gericht te verlichten; 

− het verwijdering van lichtpunten op plaatsen waar te veel licht wordt aangeboden; 

− het toepassen van efficiëntere lichtbronnen; 

− het dimmen of op bepaalde tijden geheel uitschakelen van verlichting; 

− het toepassen van energiezuinige voorschakelapparatuur. 
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7.4.4 Lichthinder 

Dit is de overlast veroorzaakt door kunstlicht bij mens en dier, als regelrechte verblinding, als 

verstorende factor bij het verrichten van avondlijke of nachtelijke activiteiten, of als bron van 

onbehagen. Een bijzonder gevoelige groep voor lichthinder zijn de astronomen. Ook dieren on-

dervinden lichthinder door versnippering en beïnvloeding van hun leefgebied en verstoring van 

hun bioritme. Voor planten werden weinig of geen nadelige effecten vastgesteld met uitzonde-

ring van vorstschade door het langer vasthouden van de bladeren in de herfst. 

 

Lichthinder treedt dus op wanneer de omgeving last ondervindt van hinderlijke straling, veroor-

zaakt door een verkeerd geplaatste (openbare) verlichting. Een vorm van lichthinder is verblin-

ding, waardoor het waarnemen aanzienlijk bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt kan worden. 

Voor omwonenden kan lichthinder optreden als gevolg van verkeerd geplaatste openbare ver-

lichting. Dit is het geval wanneer ongewenst licht schijnt in bijvoorbeeld slaapkamers of tuinen.  

 

Lichthinder ten gevolge van openbare verlichting kan beperkt worden door toepassen van arma-

turen die de lichtstraling naar boven toe beperken (bijv. lichtbron van boven afschermen), een 

andere lichtkleur toe te passen (bijv. groen licht in natuurgebieden) of door armaturen in be-

paalde gebieden ’s-nachts uit te schakelen De NSVV heeft een commissie lichthinder in het leven 

geroepen die richtlijnen opstelt ter voorkoming van lichthinder. 

 

7.4.5 Lichtvervuiling 

Hieronder wordt verstaan de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig 

en verspillend gebruik van kunstlicht. Lichtvervuiling wordt veroorzaakt door kunstlicht dat di-

rect of indirect naar de atmosfeer wordt gestraald. Dit veroorzaakt de bekende koepel van licht 

boven de bebouwde omgeving. Lichtvervuiling tast de kwaliteit van de duisternis aan. Goed ge-

construeerde armaturen en zorgvuldig ontworpen verlichtingsinstallaties kunnen voorkomen dat 

er onnodig veel licht wordt uitgestraald in ongewenste richtingen. Lichtvervuiling kan sterk ver-

minderd worden door het dimmen van de verlichting wanneer dit verantwoord is. 

 

 

Lichtvervuiling 
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Beleidsuitgangspunten duurzaamheid en energieverbruik 

- Indien de situatie zich daartoe leent, wordt als eerste onderzocht of er alternatieven zijn 

voor het aanbrengen van openbare verlichting. 

- Bij het ontwerp van verlichtingsinstallaties zal extra aandacht uitgaan naar de duurzaamheid 

van toe te passen materialen en van het te verwachten beheer en onderhoud. 

- Op het ontwerp van verlichtingsinstallaties, de daarin toe te passen materialen en het in-

koopproces zijn de door Agentschap NL vastgestelde duurzaamheidscriteria van toepassing. 

- Verlichtingsinstallaties worden zodanig ontworpen dat lichthinder en lichtvervuiling tot een 

minimum beperkt blijven. 

- Planmatige lampvervanging vindt plaats door middel van groepsremplace. 

 

7.5 Besparingsmogelijkheden 

Er zal invulling gegeven moeten worden aan de bezuinigingsdoelstellingen op het gebied van 

openbare verlichting, welke zijn weergegeven in 5.3 op bladzijde 20. De beschikbare middelen 

ten behoeve van het in stand houden van een goed functionerende openbare verlichting in de 

gemeente Laarbeek moeten zo effectief mogelijk ingezet worden. 

 

In hoofdstuk 6 werden diverse nieuwe ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting 

geschetst. Toepassing van deze nieuwe technieken leidt tot een besparing op energieverbruik en 

onderhoudskosten. Daar staat tegenover dat de aanschafkosten vaak hoger zullen zijn. 

 

Bij conventionele verlichtingsbronnen is het vrijwel nooit mogelijk de lamp te vervangen door 

een ander, energiezuiniger type. Om dat te bereiken dient ook de armatuur vervangen te wor-

den. Bij de keuze voor mogelijkheden tot besparen op de openbare verlichting dient met zich 

dan ook te realiseren dat de keuze voor een combinatie van armatuur, lamptype vrijwel altijd de 

keuze is die het energieverbruik van een lichtmast voor de eerstvolgende 20 jaren bepaalt. Het 

achteraf inbouwen van een dimunit is vaak wel mogelijk, maar dat is dan relatief duur.   

Fabrikanten van LED-verlichting geven aan dat het voor deze vorm van verlichting in enkele ge-

vallen wel mogelijk zal zijn achteraf een energiezuiniger LED-unit aan te brengen, die dezelfde 

lichtopbrengst zal hebben. 

 

LED-verlichting aan de Crommenacker te Lieshout 
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7.5.1 Zicht op licht 

Er is winst te behalen door het vervangen van minder efficiënte, vaak oudere installaties. Deze 

vervanging zal ook milieuwinst opleveren, omdat de nieuwe verlichting energiezuiniger zal zijn. 

 

Om globaal een idee te krijgen van deze mogelijkheden heeft Agentschap NL het rekenmodel  

‘Zicht op licht’ samengesteld. Met dit eenvoudige rekenmodel wordt het huidige energieverbruik 

van openbare verlichting berekend, uitgedrukt in euro's, energieverbruik [kWh], CO2-uitstoot 

[kg] én het aantal bomen dat nodig is om deze uitstoot te compenseren. Vervolgens wordt aan 

de hand van kentallen het besparingspotentieel berekend. 

 

Het rekenmodel geeft vooral aan in welke richting de te nemen maatregelen gezocht moeten 

worden en tot welke besparingen dat bij benadering zou kunnen leiden. Bij de keuze voor wer-

kelijk uit te voeren maatregelen moeten altijd de plaatselijke omstandigheden betrokken wor-

den. De uitkomsten van ‘Zicht op licht’ moeten dan ook niet gezien worden als exact te nemen 

maatregelen of een nauwkeurige weergave van de te behalen energiebesparing. 

 

Voor Laarbeek is het belangrijkste advies uit ‘Zicht op licht’ om bij het nemen van besparings-

maatregelen te starten met het vervangen van verouderde armaturen welke zijn voorzien van 

lampen van de typen SOX, SON en TLD. Hiermee kan op het totale energieverbruik een jaarlijk-

se besparing behaald worden van ca. 80.000 kWh. Met de huidige stijgende energieprijzen is 

het extra van belang om energiebesparende maatregelen te treffen. 
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7.5.2 Toepassen van verlichtingsbronnen met een lange levensduur 

Zoals omschreven op bladzijde 23 bestaan er van verschillende lampsoorten zogenaamde 

‘longlife-versies’ die voldoen aan de voor de openbare verlichting te stellen eisen. De aanschaf-

kosten van deze longlife-lampen zijn iets hoger maar ze hebben een twee- tot driemaal langere 

levensduur (ca. 7 tot 9 jaar). Bij vervanging van een lamp in een bestaande armatuur kunnen 

zonder aanpassingen longlife-lampen worden toegepast.   

 

Met tenminste 12 jaar is de verwachte levensduur van LED-verlichting nog hoger. De aanzienlijk 

hogere aanschafprijs is echter in het nadeel van LED.  

 

Het toepassen van verlichtingsbronnen met een lange levensduur betekent wel dat er iedere 3 à 

4 jaar een reiniging en inspectie van lichtmast en armatuur uitgevoerd dient te worden. 

 

7.5.3 Dimmen 

Het dimmen van verlichting levert een energiebesparing op. Wanneer de verlichting op de juiste 

tijdstippen wordt gedimd zal de weggebruiker er over het algemeen nauwelijks iets van merken.  

Aangezien het de verwachting is dat op termijn de mogelijkheid tot dimmen via het elektrici-

teitsnet zal verdwijnen (zie 6.2) wordt in nieuwe armaturen een afzonderlijke dimunit inge-

bouwd. De meerkosten van deze dimunit dienen echter wel in verhouding te staan tot de bespa-

ring op het energieverbruik. De keuze voor het al dan niet toepassen van een dimmogelijkheid 

is dan ook afhankelijk van de terugverdientijd (zie 7.5.5). 

 

7.5.4 Rekenhulp energie-efficiënte armaturen 

De gemeente Laarbeek zal in moeten spelen op de ontwikkelingen op het gebied van lichtbron-

nen en dimmen, door bij de aanleg of vervanging van een verlichtingsinstallatie steeds te kiezen 

voor de optimale installatie. Zoals aangegeven op bladzijde 31 bepaalt de keuze voor een com-

binatie van armatuur en lichtbron voor de eerstkomende 20 jaren het energieverbruik van een 

lichtmast. Alleen al gezien de snelheid van de ontwikkelingen op verlichtingsgebied, is het niet 

wenselijk om voor meerdere jaren de keuze van toe te passen combinaties vast te leggen. Daar 

komt bij dat vrijwel iedere verlichtingssituatie om een specifieke oplossing vraagt. 

 

Om steeds in te kunnen spelen op de in het voorgaande vermelde ontwikkelingen op verlich-

tingsgebied, wordt gebruik gemaakt van de ‘Rekenhulp energie-efficiënte armaturen’. Met deze 

door Agentschap NL opgestelde rekenhulp wordt een TCO-berekening (Total Cost of Ownership) 

gemaakt waarbij verschillende armaturen, lichtbronnen en dimunits vergeleken worden.  

 

Elektronische dimunit 
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7.5.5 Terugverdientijd 

In de voorgaande paragrafen zijn diverse mogelijkheden genoemd waarmee bespaard kan wor-

den op energie- en onderhoudskosten van de openbare verlichting. In zijn algemeenheid kan 

gesteld worden dat de aanlegkosten van een ‘zuinige’ installatie hoger zijn dan de aanlegkosten 

van een installatie die niet uitgerust is met besparende technieken. Daarbij dient er ook een on-

derscheid gemaakt te worden tussen vervanging van bestaande installaties en de aanleg van 

nieuwe openbare verlichting. In bestaande situaties worden de kosten van de nieuwe installatie 

vergeleken met die van de bestaande installatie. Bij nieuwe aanleg zal er alleen een onderlinge 

vergelijking plaatsvinden van de verschillende mogelijke installaties. 

 

De uiteindelijke keuze voor een verlichtingsinstallatie wordt bepaald door twee criteria: 

− Er wordt gekozen voor de installatie met de laagste energie- en onderhoudskosten. 

− De hogere aanschafkosten van een zuiniger installatie worden terugverdiend in ten hoogste 

5 jaren, indien van toepassing ten opzichte van de bestaande installatie. 

 

De grafiek ‘Investering en exploitatielasten’ toont de vergelijking tussen een bestaande lamp 

SOX90W en 3 alternatieven met een vergelijkbare lichtopbrengst. Omdat de bestaande lamp zo 

energie-onzuinig is bedraagt de terugverdientijd van de hogere investering in LED-verlichting 

4,7 jaar. 

Indien er geen sprake was van een bestaande situatie, is de toepassing van LED niet interes-

sant. De hogere investering wordt dan pas terugverdiend na 15 jaar. 
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Beleidsuitgangspunten besparingsmogelijkheden 

- Bij lampvervanging in bestaande installaties worden lampen met een lange levensduur toe-

gepast. 

- Bestaande energie-onzuinige verlichting wordt vervangen, waardoor besparing plaatsvindt 

op de kosten van openbare verlichting. 

- De bij voorkeur toe te passen verlichting wordt steeds bepaald door middel van de ‘Reken-

hulp energie-efficiënte armaturen’. 

- Hogere investeringen in energiezuinige installaties worden alleen gedaan wanneer deze in 5 

jaar worden terugverdiend. 

- Indien er gedimd wordt gebeurt dit met afzonderlijk in te bouwen dimunits. 
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8 VERLICHTINGSKWALITEIT NAAR GEBIEDSINDELING 
 

De gemeente is verantwoordelijk voor de verlichting van de openbare ruimten. Openbare 

ruimten zijn die gebieden die gemeentelijk eigendom en voor het publiek toegankelijk zijn. 

 

In dit hoofdstuk worden de te verlichten ruimten binnen de gemeente specifiek belicht. Het be-

treft hier de verharde wegen zowel buiten als binnen de bebouwde kom. Per te definiëren ruimte 

komt in dit hoofdstuk aan de orde welke verlichting in de toekomst gewenst is bij nieuwe aanleg 

of bij vervanging van de bestaande verlichting. Op bijgevoegde tekening is de gebiedsindeling 

ten behoeve van de openbare verlichting aangegeven. 

 

In het verleden werd in enkele gevallen verlichting aangebracht waar dat volgens de nu te ma-

ken keuzes niet meer zou gebeuren. In 8.4 wordt aangegeven hoe we daarmee omgaan. 

 

8.1 Binnen de bebouwde kom 

Binnen de bebouwde kom komen veel verschillende situaties voor. Voor het grootste deel zijn 

dit verharde wegen en straten, inclusief aanliggende trottoirs en fietspaden. Het verlichten 

daarvan wordt gezien als een taak van de gemeente. Verlichting van deze wegen is hoofdzake-

lijk gericht op de sociale en persoonlijke veiligheid; deze verlichting is daarvoor ook van wezen-

lijk belang. 

 

 

Beleidskeuze verlichting wegen en straten binnen de bebouwde kom 

- Langs verharde wegen en straten binnen de bebouwde kom wordt openbare verlichting aan-

gebracht; 

- Het verlichtingsniveau voldoet aan de ROVL-2011. 

 

Binnen de bebouwde kom komen ook veel specifieke situaties voor. In het navolgende wordt 

voor een aantal van die situaties aangegeven welke afwijkende of aanvullende keuzes gemaakt 

worden. 

 

Koppelstraat, Beek en Donk Mariastraat, Mariahout 



Beleidsplan openbare verlichting 2011                                37 

8.1.1 Winkelpleinen en -straten 

Deze zijn weergegeven op de tekening. Naast sociale, persoonlijke en verkeersveiligheid speelt 

hier ook de vormgeving van de verlichting een rol. Deze draagt dan ook overdag bij aan de sfeer 

en uitstraling van winkelstraten en winkelpleinen. 

 

 

Zoals blijkt uit de evaluatie van het huidige beleid (zie ‘Verlichting van winkelpleinen en -straten’ 

op bladzijde 10), bestaat de wens om deugdelijke elektrische aansluitmogelijkheden voor feest-

verlichting aan te brengen wanneer lichtmasten in de benoemde winkelstraten en –pleinen wor-

den vervangen. Dit gebeurt voor rekening van de gemeente Laarbeek en in overleg met de win-

keliersvereniging. 

Onder verantwoordelijkheid van de winkeliersvereniging vallen: 

− alle kosten van aanschaf en onderhoud van de feestverlichting en de daarbij behorende be-

vestigingsbeugels.  

− alle kosten en werkzaamheden met betrekking tot het jaarlijks aanbrengen en verwijderen 

van de feestverlichting en het opslaan daarvan. 

− alle aansprakelijkheid als gevolg van de aangebrachte feestverlichting. 

Een en ander dient steeds tevoren vastgelegd te worden in een overeenkomst met de winke-

liersvereniging. 

 

Beleidskeuze verlichting winkelstraten en -pleinen 

- In winkelstraten en -pleinen wordt decoratieve openbare verlichting aangebracht. 

- Bij vervanging van lichtmasten in winkelstraten en -pleinen worden elektrische aansluitingen 

voor feestverlichting aangebracht. 

Piet van Thielplein, Beek en Donk Dorpsstraat, Lieshout 
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8.1.2 Parkjes, recreatieve fiets- en wandelpaden, onverharde wegen en paden 

Op de binnen de bebouwde kom en op gemeentegrond gelegen parkjes, recreatieve fiets- en 

wandelpaden en onverharde wegen en paden creëert openbare verlichting een schijnveiligheid. 

Openbare verlichting is hier dus niet gewenst. Bovendien wordt in het groenbeleids- en struc-

tuurplan Laarbeek 2011 aangegeven dat ‘openbare verlichting storend kan werken op groene 

waarden zoals natuur en biodiversiteit omdat het nooit meer écht donker wordt’. 

 

 

Beleidskeuze verlichting parkjes, recreatieve fiets- en wandelpaden en onverharde 

wegen en paden 

- In parkjes, langs recreatieve fiets- en wandelpaden en langs onverharde wegen en paden 

wordt geen openbare verlichting aangebracht. 

 

8.1.3 Achterpaden 

Hiertoe behoren alle verharde en onverharde toegangspaden bedoeld voor het ontsluiten van 

tuinen en achterzijden van woningen. Met betrekking tot openbare verlichting worden zij niet 

gezien als onderdeel van de openbare ruimte. Het verlichten van achterpaden wordt dan ook 

niet gezien als een taak van de gemeente. De verantwoordelijkheid voor verlichting van deze 

paden ligt bij de aanliggende eigenaren: de woningstichting en/of particulieren. 

 

Bij nieuwe aanleg van openbare verlichting houdt de gemeente wel rekening met de plaats van 

lichtpunten in de nabijheid van achterpaden, zodat deze een zo groot mogelijke lichtinval krij-

gen. 

Met name in Beek en Donk heeft de woningstichting Laarbeek haar verantwoordelijkheid voor 

verlichting van achterpaden genomen door deze in diverse paden te plaatsen en te onderhou-

den. In overleg is deze verlichting aangesloten op het openbare verlichtingsnet. 

 

Beleidskeuze verlichting achterpaden 

- In achterpaden wordt geen openbare verlichting aangebracht. 

- Bij nieuwe aanleg van openbare verlichting wordt rekening gehouden met achtpaden, zodat 

deze een zo groot mogelijke lichtinval krijgen. 

Lijsterstraat, Aarle-Rixtel 
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8.1.4 Paden direct behorend tot (gemeentelijke) gebouwen. 

Dit betreft de paden direct rond een gebouw en de ingang naar een gebouw. Verlichting van de-

ze paden wordt gezien als onderdeel van de verlichting van het gebouw zelf. 

 

Beleidskeuze verlichting paden direct behorend tot (gemeentelijke) gebouwen 

- Er wordt geen openbare verlichting aangebracht op paden direct behorend tot (gemeentelij-

ke) gebouwen. 

 

8.1.5 Hondenpaden en hondenuitrenplekken 

Binnen de bebouwde kom zijn diverse paden aangewezen als hondenpad of hondenuitrenplek. 

 

 

Beleidskeuze verlichting hondenpaden en –uitrenplekken 

- Er wordt geen afzonderlijke verlichting aangebracht bij hondenpaden en –uitrenplekken. 

- Bij nieuwe aanleg van openbare verlichting wordt rekening gehouden met de verlichting van 

hondenpaden die zich direct langs te verlichten straten bevinden. 

 

8.1.6 Langparkeerterreinen voor vrachtwagens 

Het beleid met betrekking tot de aangewezen langparkeerterreinen en de daarbij behorende af-

wegingen zijn weergegeven in 8.2.6 op bladzijde 44. 

 

Vrachtwagenparkeerstrook Beekerheide, Beek en Donk 

Hondenpad Rietkampen, Beek en Donk 
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8.2 Buiten de bebouwde kom 

Ook in het buitengebied komen veel verschillende situaties voor. Het verlichten van verharde 

wegen buiten de bebouwde kom wordt gezien als een taak van de gemeente. Gezien de geringe 

verkeersintensiteiten wordt hier echter alleen oriëntatieverlichting aangebracht en wel op plaat-

sen waar de weggebruiker gewezen dient te worden op een verandering van de weg zoals 

scherpe bochten, kruispunten en aansluitingen op andere wegen. Omdat de verlichting van we-

gen in het buitengebied minder gericht is op sociale veiligheid, zal de situatie zich daar vaker le-

nen voor de toepassing van alternatieven voor verlichting, zoals de toepassing van retroreflecte-

rend materiaal of wegdekgeleiding. 

 

Beleidskeuze verlichting verharde wegen buiten de bebouwde kom 

- Verharde wegen in het verblijfsgebied buiten de bebouwde kom worden niet verlicht volgens 

de ROVL-2011. 

- Alternatieven voor oriëntatieverlichting, zoals de toepassing van retroreflecterend materiaal 

of wegdekgeleiding, verdienen de voorkeur indien de situatie dit mogelijk maakt. 

- Langs verharde wegen in het verblijfsgebied buiten de bebouwde kom wordt alleen oriënta-

tieverlichting aangebracht en wel op plaatsen waar de weggebruiker gewezen dient te wor-

den op een verandering van de weg zoals scherpe bochten, kruispunten en aansluitingen op 

andere wegen. 

- De toegepaste materialen zijn functioneel. 

- Wanneer de verkeersveiligheid het vereist, worden langs de wegen met een verkeersfunctie 

extra lichtmasten aangebracht tussen de bestaande lichtmasten. 

 

 

Ook buiten de bebouwde kom komen enkele specifieke situaties voor. In het onderstaande 

wordt voor een aantal van die situaties aangegeven welke afwijkende of aanvullende keuzes 

gemaakt worden. 

 

8.2.1 Onverharde wegen buiten de bebouwde kom 

Het verlichten van onverharde wegen buiten de bebouwde kom wordt niet gezien als een taak 

van de gemeente. 

Kanaaldijk, Aarle-Rixtel. 
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In het buitengebied komen enkele onverharde wegen voor die gekenmerkt kunnen worden als 

‘woonstraat’, zoals aan weerszijden van de Molenheide in Lieshout. Ook in dergelijke situaties 

wordt zeer terughoudend omgegaan met het aanbrengen van openbare verlichting, omdat 

daarmee de gewenste inrichting van het gebied aangetast wordt. De verantwoordelijkheid voor 

verlichting t.b.v. persoonlijke veiligheid ligt ook op deze onverharde wegen bij de gebruiker. 

Hierbij kan gedacht worden aan de koplampen van en auto. 

 

 

Beleidskeuze verlichting onverharde wegen buiten de bebouwde kom 

- Onverharde wegen in het verblijfsgebied buiten de bebouwde kom worden niet verlicht. 

- De bestaande verlichting van onverharde ‘woonstraten’ in het verblijfsgebied buiten de be-

bouwde kom wordt niet uitgebreid. 

 

8.2.2 Woonconcentraties buiten de bebouwde kom 

Langs diverse verharde wegen buiten de bebouwde kom is sprake van een min of meer aaneen-

gesloten woonbebouwing. Door in deze situaties een verdichte oriëntatieverlichting toe te pas-

sen wordt langskomend verkeer gewezen op de bebouwingsconcentratie, waardoor het rijgedrag 

aangepast kan worden.  Bovendien heeft deze verdichte oriëntatieverlichting bij duisternis een 

meerwaarde voor de bewoners, omdat ze -in beperkte mate- een bijdrage levert aan de sociale 

veiligheid. 

Bij verdichte oriëntatieverlichting moet worden gedacht aan lichtmastafstanden die ongeveer 

twee- tot driemaal groter zijn dan de lichtmastafstanden binnen de bebouwde kom.  

 

Lijsterlaan, Lieshout 

Woonconcentratie buiten de kom, De Hei, Mariahout 
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Beleidskeuze verlichting woonconcentraties buiten de bebouwde kom 

- Langs verharde wegen buiten de bebouwde kom met een min of meer aaneengesloten 

woonbebouwing wordt een verdichte oriëntatieverlichting aangebracht. 

 

8.2.3 Te verlichten fietspaden en fietsverbindingen buiten de bebouwde kom 

In het buitengebied bevinden zich enkele fietsverbindingen die relatief veel gebruikt worden 

door woon-werk fietsverkeer en/of schoolgaande jeugd. Openbare verlichting van deze drukkere 

fietspaden en fietsverbindingen levert bij duisternis een bijdrage aan de sociale veiligheid en de 

persoonlijke veiligheid. 

 

Fietsverbindingen buiten de bebouwde kom komen in aanmerking voor verlichting indien wordt 

voldaan aan tenminste één van de onderstaande voorwaarden5: 

− De fietsverbinding verbindt woonkernen over een afstand van minder dan 5 km. 

− De fietsverbinding ligt in een woon-schoolroute of woon-werkroute. 

− De fietsverbinding ligt in een route naar avondbestemmingen, zoals uitgaanscentra en 

sporthallen. 

De op grond van deze voorwaarden te verlichten fietspaden en -verbindingen zijn weergegeven 

op de tekening.  

 

Indien er sprake is van vrijliggende, afzonderlijk te verlichten fietspaden, moet voorkomen wor-

den dat de fietspadverlichting het verkeer op de hoofdrijbaan verblindt. In sommige gevallen 

betekent dit aanleg van extra verlichting op de hoofdrijbaan. 

Indien de hoofdrijbaan of het fietspad eigendom is van de Provincie Noord-Brabant, dient er re-

kening mee te worden gehouden dat de Provincie toestemming moet geven en in overleg be-

paalt aan welke eisen aan de afzonderlijke fietspadverlichting gesteld moet worden en of deze 

het verkeer op de hoofdrijbaan hindert. 

 

                                            
5 Deze voorwaarden werden ook gebruikt in het vorige beleidsplan openbare verlichting.  

Verlicht fietspad Kanaaldijk, Aarle-Rixtel 
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Beleidskeuze te verlichten fietspaden en fietsverbindingen buiten de bebouwde kom 

- De op tekening aangegeven fietspaden en fietsverbindingen worden verlicht. 

 

8.2.4 Niet te verlichten fietspaden en fietsroutes buiten de bebouwde kom 

Ook de fietspaden met een hoofdzakelijk recreatieve functie en alle overige fietspaden die niet 

voldoen aan de criteria van 8.2.3. zijn weergegeven op de tekening. Om de persoonlijke veilig-

heid te garanderen dient de gebruiker ook daar bij duisternis gewezen te worden op fietssluizen, 

scherpe bochten en andere onverwachte situaties. Deze obstakels worden bij voorkeur voorzien 

van retroreflecterend materiaal. Indien dit niet mogelijk is wordt een obstakel- of oriëntatiever-

lichting aangebracht. 

 

 

Beleidskeuze te niet verlichten fietspaden en fietsroutes buiten de bebouwde kom 

- Op ‘niet te verlichten fietspaden en fietsroutes’ worden obstakels en oriëntatiepunten ge-

markeerd door het toepassen van retroreflecterend materiaal. 

- Slechts wanneer het toepassen van retroreflecterend materiaal de (brom)fietsers niet vol-

doende veiligheid biedt wordt obstakel- of oriëntatieverlichting aangebracht. 

 

8.2.5 Parkeerterreinen bij sportparken 

De parkeerterreinen bij de 4 sportparken zijn 

voorzien van (openbare) verlichting. Zoals aan-

gegeven op bladzijde 19 onder ‘Sportparken’ kan 

er echter verwarring ontstaan over de verant-

woordelijkheid voor het verlichten van de par-

keerterreinen, omdat dit niet is vastgelegd in de 

‘uitwerkingsnotitie harmonisatie sportparken 

gemeente Laarbeek’. De parkeerterreinen zijn 

hoofdzakelijk bedoeld voor de gebruikers van de 

sportparken, maar maken ook onderdeel uit van 

de openbare ruimte. 

 
Parkeerplaats sportpark Heibunders, Mariahout 

Het niet te verlichten fietspad LF13 langs het Wilhelminakanaal 
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Beleidskeuze verlichting parkeerterreinen bij sportparken 

- De parkeerterreinen bij sportparken worden voorzien van openbare verlichting. 

 

8.2.6 Langparkeerterreinen voor vrachtwagens 

Bij de op tekening weergegeven langparkeerterreinen voor vrachtwagens is verlichting hoofdza-

kelijk gericht op de veiligheid van de vrachtwagens en hun lading. Het effect van verlichting is 

geheel afhankelijk van de ligging van een langparkeerterrein. 

Het aanbrengen van verlichting is effectief wanneer er sprake is van een sociale controle op de 

geparkeerde vrachtwagens, waardoor een kwaadwillende het idee heeft dat hij te zien is door 

het passerende verkeer en vanuit de omliggende woningen of bedrijven. Dit geldt voor de 

vrachtwagenparkeerstrook op bedrijventerrein Beekerheide en mogelijk enigszins voor de 

vrachtwagenparkeerstrook aan de Vonderweg. 

 

 

Op het aangewezen parkeerterrein voor vrachtwagens aan de provinciale weg te Lieshout ont-

breekt echter alle sociale controle. Vrachtwagens maken er dan ook nauwelijks gebruik. Door 

het ontbreken van sociale ogen is het op dit terrein vooral de eventuele crimineel die baat heeft 

bij de aangebrachte verlichting. Deze levert daar meer schijnveiligheid dan echte veiligheid op. 

 

Beleidskeuze verlichting langparkeerterreinen voor vrachtwagens 

- De aangewezen langparkeerterreinen voor vrachtwagens worden alleen voorzien van een 

functionele openbare verlichting, wanneer er sprake is van voldoende sociale controle. 

 

8.2.7 Provinciale wegen en wegen in eigendom van Rijkswaterstaat  

Voor wegen -of gedeelten daarvan- waar een andere instantie wegbeheerder is kan de gemeen-

te slechts haar wensen kenbaar maken bij de betreffende beheerder. Indien de gemeente het 

noodzakelijk acht, wordt bij gevaarlijke situaties overlegd met de Provincie of met Rijkswater-

staat om te komen tot het aanbrengen van verlichting. 

 

Vrachtwagenparkeerstrook Vonderweg, Beek en Donk 
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8.3 Verlichting jeu de boulesbanen, beeldbepalende panden en kunstwerken 

Op diverse plaatsen binnen de gemeente bestaat de wens tot het verlichten van jeu de boules-

banen en het aanstralen van beeldbepalende (monumentale) panden of kunstwerken. Deze ver-

lichting heeft echter niet tot doel ‘het bevorderen van de persoonlijke, sociale of verkeersveilig-

heid’ en is daarmee geen ‘openbare verlichting’. De eisen die eraan gesteld worden zijn voor ie-

dere functie anders. 

 

Bij deze specifieke verlichting werd in het verleden vaak de keuze gemaakt deze aan te sluiten 

op het openbare verlichtingsnet, waardoor de stroomkosten bij de gemeente Laarbeek in reke-

ning gebracht worden. Hoewel het nut van de aan te brengen verlichting wordt onderkend, is de 

hierdoor veroorzaakte toename van het energieverbruik strijdig met de wens tot het terugdrin-

gen van energieverbruik en –kosten. 

 

In overeenstemming met het vastgestelde Laarbeekse welzijnsbeleid (zie bladzijde 19) worden 

voor het aanbrengen van verlichting van jeu de boulesbanen, beeldbepalende panden en kunst-

werken enkele uitgangspunten gehanteerd.  

 

Beleidskeuze verlichting jeu de boulesbanen, beeldbepalende panden en kunstwerken 

- Verlichting van jeu de boulesbanen, beeldbepalende panden en kunstwerken mag alleen 

worden aangebracht na voorafgaande toestemming van de gemeente Laarbeek en onder de 

door de gemeente Laarbeek te stellen voorwaarden. 

- Deze verlichting wordt steeds uitgevoerd in de meest energiezuinige uitvoering. 

- Aan de aanleg van verlichting wordt medewerking verleend wanneer de belanghebbende de 

volledige kosten van aanleg, aansluiting, instandhouding en energieverbruik voor zijn reke-

ning neemt. 

- Indien mogelijk wordt de aan te brengen verlichting aangesloten op een eigen elektriciteits-

aansluiting. 

- Alleen wanneer een eigen elektriciteitsaansluiting niet mogelijk is wordt de verlichting aan-

gesloten op het openbare verlichtingsnet. 

- Met belanghebbende wordt vooraf een overeenkomst gesloten waarin de wederzijdse rech-

ten en verplichtingen worden vastgelegd. 

- Indien de verlichting is aangesloten op het openbare verlichtingsnet wordt in de overeen-

komst opgenomen dat de kosten van energieverbruik en de periodieke netwerkkosten aan 

belanghebbende doorberekend worden. 

 

In het onderstaande wordt aangegeven welke aanvullende keuzes gemaakt worden. 

 

8.3.1 Jeu de boulesbanen 

Verspreid door heel Laarbeek bevinden zich diverse jeu de boulesbanen. De actievere verenigin-

gen hebben de wens tot verlichting van de baan, bijvoorbeeld omdat er in competitieverband 

gespeeld wordt. 
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Wanneer baanverlichting wordt aangesloten op 

het openbare verlichtingsnet, brandt deze in 

principe 365 dagen per jaar gedurende de hele 

nacht. Om deze energieverspilling tegen te gaan 

wordt de verlichting voorzien van een (sleu-

tel)schakelaar. Beoordeling van de aanvraag tot 

het mogen aanlegen van een jeu de boulesbaan 

en tot een financiële bijdrage in de aanleg van 

baanverlichting vindt plaats op basis van de 

daarvoor vastgestelde richtlijnen (zie bladzijde 

20). 

 

Indien er besloten wordt medewerking te verle-

nen aan de verlichting van jeu de boulesbanen, zal deze op een zo eenvoudig mogelijke wijze 

worden uitgevoerd met standaardmaterialen uit de openbare verlichting. Het te bereiken ver-

lichtingsniveau zal voldoende zijn voor eenvoudig gebruik, maar nooit voldoen aan eisen zoals 

die door officiële instanties als NOC*NSF worden gesteld. 

 

Beleidskeuze verlichting jeu de boulesbanen 

- Tot verlichting van een jeu de boulesbaan wordt overgegaan indien het een baan betreft die 

is getoetst aan de daarvoor vastgestelde richtlijnen. 

- Verlichting van een jeu de boulesbaan wordt alleen toegestaan wanneer er sprake is van een 

gebruikersvereniging waaraan de verlichtingssleutel in bruikleen gegeven kan worden. 

 

8.3.2 Kunstobjecten, beeldbepalende of monumentale objecten 

In het verleden zijn enkele kunstwerken in de openbare ruimte en diverse beeldbepalende of 

monumentale objecten, zoals kerken, voorzien van aanlichting. Deze objectverlichting is aange-

naam voor de leefomgeving en verhoogt de sfeer. 

 

Indien de beheerder van een object uit deze categorie over wil gaan tot verlichting kan hieraan 

in principe medewerking worden verleend. De objectbeheerder dient in dat geval wel alle kosten 

van aanleg en instandhouding van deze verlichting voor zijn rekening te nemen. Daartoe beho-

ren ook de kosten van aansluiting op het openbare verlichtingsnet. 

 

Als eigenaar en beheerder van diverse kunstobjecten heeft de ge-

meente Laarbeek het voornemen een aantal kunstobjecten te ver-

lichten. Op basis van de beleidsnota Kunst en Cultuur en de aandacht 

daarin voor kunstwerken in de openbare ruimte, is gekozen voor ver-

lichting van 6 bestaande kunstwerken. De betreffende kunstwerken 

zijn weergegeven op bladzijde 51. Op deze pagina vindt u bovendien 

een globale kostenraming.  

 

 

 

Te verlichten standbeeld 'De Pionier', 
Oranjeplein Mariahout 

Jeu de boulesbaan op het Oranjeplein, Mariahout 
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Beleidskeuzes verlichting kunstobjecten en beeldbepalende of monumentale objecten 

- Verlichting van kunstobjecten en beeldbepalende of monumentale objecten wordt om 

22.30 uur gedoofd. 

 

8.4 Te verwijderen verlichting 

In het voorgaande is vastgelegd in welke gevallen de gemeente Laarbeek de aanleg en het in 

stand houden van (openbare) verlichting nuttig vindt. In het verleden werden er soms andere 

afwegingen gemaakt, waardoor er verlichting werd aangebracht op plaatsen waar dat nu niet 

meer zou gebeuren. Deze verlichting draagt op dit moment wel bij aan het energieverbruik van 

de openbare verlichting en bovendien worden er kosten gemaakt voor het in stand houden er-

van. 

 

Binnen de ‘te verwijderen openbare verlichting’ kunnen enkele categorieën onderscheiden wor-

den: 

− De aanwezige verlichting is ongewenst of de functie van de verlichting is vervallen. Een 

voorbeeld hiervan is de verlichting van de Schoondonkseweg te Beek en Donk. 

− De verlichting is volgens de huidige criteria de verantwoordelijkheid van een andere partij. 

Hierbij kan gedacht worden aan de verlichting van achterpaden. 

− De verlichting heeft een functie voor de directe aanwonenden en gebruikers, maar valt niet 

binnen de huidige criteria voor plaatsing van openbare verlichting. Er staat bijvoorbeeld 

verlichting langs enkele ‘niet te verlichten’ fietspaden. 

 

In de voorgestelde wijze waarop wordt omgegaan met het verwijderen van deze verlichting 

wordt onderscheid gemaakt tussen deze categorieën. 

 

Beleidskeuzes te verwijderen verlichting 

- Verlichting die ongewenst is of waarvan de functie is vervallen, wordt uitgeschakeld en daar-

na actief verwijderd; 

- Verlichting die volgens de huidige criteria de verantwoordelijkheid is van een andere partij, 

wordt overgedragen aan deze andere partij. Indien dit niet mogelijk blijkt wordt de verlich-

ting uitgeschakeld en daarna actief verwijderd; 

- Van te verwijderen verlichting met een functie voor de directe aanwonenden en gebruikers 

worden alleen nog defecte lampen vervangen. Overig onderhoud wordt niet gepleegd. Zodra 

lichtmasten en/of armaturen aan vervanging toe zijn, wordt bezien of het mogelijk is de ver-

lichting geheel te verwijderen; 

- In alle gevallen wordt een voornemen om over te gaan tot het verwijderen van verlichting 

ter goedkeuring voorgelegd aan het College. 
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9 FINANCIËN 
 

Dit hoofdstuk geeft een financieel inzicht in de verwachte kostenontwikkeling voor de komende 

5 jaren op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare verlichting in de gemeente 

Laarbeek. 

 

9.1 Uitgangspunten 

De onderstaande uitgangspunten zijn gebruikt bij het samenstellen van dit hoofdstuk. 

− Bij het opstellen van het financieel overzicht is uitgegaan van een planperiode van 5 jaren. 

− De technische levensduur voor lichtmasten is gesteld op 40 jaar. Dit is bepaald aan de hand 

van eigen ervaringscijfers, op basis van gegevens van mastenfabrikanten en op basis van 

ervaringen van een aantal gemeenten in het land. 

− De technische levensduur voor armaturen is gesteld op 20 jaar. Ook hier is de ervaring van 

derden gebruikt. 

− De te hanteren afschrijvingstermijn voor investeringen in openbare verlichting bedraagt 35 

jaar. Deze termijn is gebaseerd op de gemiddelde technische levensduur van een object in 

de openbare verlichting. 

− Voor het schilderen van de lichtmasten is gekozen voor een frequentie van 10 jaar. Hiermee 

wordt invulling gegeven aan één van de bezuinigingsdoelstellingen op het gebied van open-

bare verlichting. 

− De frequentie voor het vervangen van lampen is geheel afhankelijk van de soort lamp en 

het type voorschakelapparaat dat hierbij wordt toegepast. 

− Lampen branden gemiddeld 4.200 uren per jaar. Voor de levensduur van de verschillende 

lamptypen wordt uitgegaan van de door de lampenfabrikanten geleverde informatie. 

 

9.2 Onderhoudsbegroting en (vervangings)investeringen 

In de onderhoudsbegroting zijn in hoofdzaak opgenomen de kosten van preventief onderhoud, 

correctief onderhoud en elektriciteitsgebruik.  

Om een veilige en verantwoorde openbare verlichting  te behouden dienen lichtmasten en arma-

turen aan het eind van hun technische levensduur vervangen te worden. 

 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn de jaarlijkse exploitatiekosten van de openbare 

verlichting in beeld gebracht, zoals deze de komende 5 jaren gemiddeld te verwachten zijn. In 

het overzicht zijn deze vergeleken met de bedragen uit de voorlopige begroting 2012. Ten op-

zichte van deze voorlopige begroting dient de besparingsdoelstelling van € 14.000,- nog gereali-

seerd te worden. In de kolom ‘verschil’ blijkt dat er een structurele bezuiniging wordt voorzien  

van € 25.355,-. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de besparingsdoelstelling. 
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9.2.1 Groepsremplace 

Dit houdt in dat alle lichtbronnen na de daarvoor geldende technische levensduur worden ver-

vangen. Afhankelijk van het type lichtbron is dat tussen 12.000 en 40.000 branduren (resp. 3 

en 9 jaar). Hierbij is de service-levensduur van de lampenfabrikant uitgangspunt van moment 

van verwisseling/vervanging. Het remplace-programma kan per wijk of per straat worden uitge-

voerd. Het heeft het grote voordeel, dat er minder voortijdige uitval is. Het comfort voor de bur-

gers neemt toe; er zijn immers minder lampstoringen. Bovendien zijn bij groepsremplace de 

vervangingskosten per lamp lager in vergelijking met de kosten van het vervangen van de af-

zonderlijke lampen. 

 

9.2.2 Lampstoringen 

Dit betreft storingen waarvan de meeste betrekking hebben op het vervangen van lampen. 

Bij een goed uitgevoerde (groeps)remplace zullen de storingen afnemen. Momenteel wordt het 

jaarlijkse storingspercentage op 6% gesteld. Bij een volledige toepassing van lichtbronnen met 

een lange levensduur zal dit naar verwachting afnemen tot 5%. 

 

9.2.3 Schilderen van lichtmasten 

Lichtmasten worden om de 10 jaar geschilderd. Lichtmasten die 

binnen 5 jaar aan vervanging toe zijn worden echter niet meer 

geschilderd. 

 

 

Dekking Omschrijving Jaarlijks Begr. 2012 Verschil 

onderhoudsbegroting Groepsremplace € 31.356 € 30.450  

onderhoudsbegroting Lampstoringen € 13.660 € 10.150  

onderhoudsbegroting Tussentijdse inspectie lichtmasten € 2.989   

onderhoudsbegroting Schilderen lichtmasten € 17.550 € 22.838  

onderhoudsbegroting Bijkomende werkzaamheden masten € 5.000 € 5.075  

onderhoudsbegroting Inhuren expertise € 6.500 € 14.893  

onderhoudsbegroting Niet te verhalen schade en vandalisme € 6.898 € 8.282  

onderhoudsbegroting OVL Elektriciteitsverbruik € 83.458 € 118.685  

onderhoudsbegroting Netwerkbeheer Enexis € 35.607 € 13.000  

Uitgaven ten laste van onderhoudsbegroting € 203.018 € 223.373 € 20.355 

     

(vervangings)investering 
Het in overeenstemming brengen van de OVL 
met het vastgestelde beleid 

€ 29.000   

(vervangings)investering Vervangen armaturen Regulier € 43.551   

(vervangings)investering Vervangen lichtmasten Regulier € 49.451   

(vervangings)investering Vervangen armaturen Inhaalslag € 69.220   

(vervangings)investering Vervangen lichtmasten Inhaalslag € 20.460   

  (Vervangings)investeringen € 211.682   

  Jaarlast 35 jaar-4% € 15.000 € 20.000 € 5.000 

     

    € 25.355 

Het schilderen van een lichtmast
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9.2.4 Schades en Vandalisme 

Besparing op deze kosten moet worden gezocht in een goede materiaalkeuze en de juiste plaat-

sing van masten om aanrijdingen zoveel mogelijk te voorkomen. Het percentage is gebaseerd 

op de ervaringscijfers van de laatste 5 jaren en bedraagt jaarlijks circa 0,25% van het totaal. 

 

9.2.5 Reguliere vervanging van lichtmasten en armaturen 

De komende 5 jaren bereiken 623 lichtmasten en 657 armaturen de leeftijd waarop ze vervan-

gen dienen te worden. 

 

9.2.6 Inhaalslag  vervanging van lichtmasten en armaturen 

Gedurende de looptijd van het oude beleidsplan werd de gewenste vervanging van 260 licht-

masten en 1037 armaturen niet uitgevoerd. Tijdens de komende planperiode dient er dan ook 

een inhaalslag plaats te vinden. 

 

9.2.7 In overeenstemming brengen van de OVL met het vastgestelde beleid 

In diverse situaties dient de verlichting aangepast te worden, omdat deze niet voldoet aan het 

vastgestelde beleid. Dit doet zich voor wanneer er in het verleden andere normen werden ge-

hanteerd, of wanneer bijvoorbeeld een komgrens verlegd wordt waardoor een wegvak binnen de 

bebouwde kom komt te liggen. 

 

9.3 Nog uit te voeren werkzaamheden beleidsplan 2006-2010 

Bij vaststelling van het beleidsplan openbare verlichting 2006-2010 werd een krediet beschik-

baar gesteld voor het uitvoeren van toen reeds achterstallige vervangingen, voor de verlichting 

van diverse fietspaden, voor de aanstraling van kunstwerken en voor de aanschaf van een be-

heerpakket. Zoals weergegeven in de evaluatie van het oude beleidsplan werden deze projecten 

nog niet volledig uitgevoerd. De komende periode dienen deze werkzaamheden alsnog afgerond 

te worden. Hiervoor is nog een restantkrediet beschikbaar van € 551.430,-. In de tabel worden 

de geraamde kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden weergegeven. 

 

Dekking Omschrijving Raming 

Krediet beleidsplan 2006 Vervangen zeer oude armaturen € 240.000 

Krediet beleidsplan 2006 Vervangen zeer oude lichtmasten € 70.700 

Krediet beleidsplan 2006 Verlichten standbeelden € 15.000 

Krediet beleidsplan 2006 Verlichten fietspaden € 175.000 

Krediet beleidsplan 2006 Aanschaf en implementeren beheerpakket € 45.000 

     

  Nog uit te voeren werkzaamheden € 545.700 

  Restantkrediet beleidsplan 2006 € 551.430 

  Overschot € 5.730 

 

9.3.1 Vervangen oude materialen 

Paragraaf 4.1 (bladzijde 9) geeft aan dat de inhaalslag van het vervangen van materialen die in 

2006 al te oud waren nog afgerond moet worden. Van de lichtmasten werden 146 stuks nog niet 

vervangen waardoor deze nu ouder zijn dan 46 jaar. De vervangingkosten van deze lichtmasten 

worden geraamd op € 70.700,-. 
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Ook werden 702 armaturen nog niet vervangen. Deze hebben inmiddels een leeftijd hoger dan 

26 jaar. De kosten van vervanging van deze armaturen worden geraamd op € 240.000,-. 

 

9.3.2 Verlichting van kunstwerken 

Zoals aangegeven in 8.3.2 is de verlichting van diverse kunstobjecten die nog niet gerealiseerd. 

Van deze geselecteerde kunstobjecten dient de verlichting in de komende periode aangebracht 

te worden te worden, door middel van verschillende soorten toe te passen verlichting: 

− Type A: Grondspot voorzien van één lamp. 

− Type B: Schijnwerper geplaatst op een sokkel van beton met een omhulsel van RVS en één 

lamp. 

− Type C: Schijnwerper met één lamp, geplaatst op een mast lph 4,0 meter. 

 

Titel van het 
beeld 

Locatie Type 
verlich-
ting 

Aantal Kosten in 
Euro 

Ainsi-soit-elle 
Koppelstraaat, hoek IJsbaanlaan 
in Beek en Donk 

C 1 € 1.888 

Madonna met Kind Maplehof in Mariahout A 2 € 2.978 

Totempaal Maplehof in Mariahout A 1 € 1.489 

Tweekamp 
Papenhoef, bij 'de Klumper' in 
Lieshout 

C 1 € 1.888 

De Pionier Oranjeplein in Mariahout B 1 € 3.561 

Drie Ganzen Dorpsstraat in Aarle-Rixtel A 2 € 2.978 

Totaal exclusief BTW € 14.782 

 

9.3.3 Verlichting van fietspaden in het buitengebied. 

Van diverse fietspaden, waar volgens het beleidsplan 2006-2010 verlichting aangebracht diende 

te worden, is dit de afgelopen periode niet uitgevoerd. Aan deze categorie te verlichten fietspa-

den is de afgelopen jaren toegevoegd de fietsroute Laarweg – ’t Laar. Zie 4.4.2. 

 

Soorten 

a. Als de fietspaden direct grenzen aan de rijweg (aanliggend) volstaat alleen het verlichten van 

de rijweg. 

b. Als de fietspaden niet direct grenzen aan de rijweg en/of worden gescheiden door een bo-

menrij (vrijliggend) dan worden de fietspaden verlicht en de rijwegen daar waar nodig van 

oriëntatieverlichting voorzien. 

c. Er is een oriëntatieverlichting aanwezig. Onderlinge mastafstand van de bestaande lichtmast-

combinaties bedraagt circa 100 meter. 1 mast tussen in plaatsen. Bestaande masten/of ar-

maturen vervangen door masten met Lph 6,0 meter met opschuif of opzetarmaturen met wit 

licht (PLL). 

 

Toe te passen lichtmastcombinaties 

Type A: lichtmast, Staal, thermisch verzinkt, poedercoating, Lph 6,0 meter, opschuif- of opzet-

armatuur met één lamp PLL 24 W kleur 830 of PLL 36 W kleur 830, afhankelijk van de situatie. 

Type B: Vervangen bestaande lichtmastcombinatie door type A. 

Type C: lichtmast, Staal, thermisch verzinkt, poedercoating, Lph 8,0 meter, opschuifarmatuur 

met één lamp SON-T 70 W of SON-T 100 W, afhankelijk van de situatie. 



Beleidsplan openbare verlichting 2011                                52 

 

Benaming Lengte fietspad(en) 

en/of rijweg 

Soort fietspad 

of situatie 

Aantal en type licht-

mastcombinaties 

Kosten 

project 

Broekweg - Vonderweg 
Combinatie rijweg + 

fietspad: 1.585 meter 
c 

16 stuks type B 

17 stuks type A 
€ 26.521,00 

Peeleindseweg Rijweg: 638 meter b 
35 stuks type A 

4 stuks type C 
€ 39.415,00 

Gemertseweg: 

Peeldijk - Rotonde 
Rijweg: 700 meter a 20 stuks type C € 24.700,00 

Bosscheweg BD: 

Gemertseweg - komgrens 

Beek en Donk 

Rijweg: 1.215 meter a 35 stuks type C € 43.225,00 

Kanaaldijk: 

komgrens Aarle-Rixtel-

gemeentegrens met Hel-

mond 

Rijweg: 735 meter 

Fietspad nabij parkeer-

plaats: 150 meter 

a 

 

b 

3 stuks type C 

 

6 stuks type A 

€ 9.615,00 

Laarweg – Het Laar 
Combinatie rijweg + 

fietspad: 1.725 meter 
c 

27 stuks type B 

12 stuks type A 
€ 28.317,00 

Totaal exclusief BTW € 171.793,00 

 

9.3.4 Beheerpakket 

Zoals aangegeven in 4.9 op bladzijde 14 is er voor het beheer van de openbare verlichting een 

eenvoudige koppeling gemaakt tussen de beheergegevens in een Excel-bestand en het al aan-

wezige CAD-programma MicroStation. In de nabije toekomst moet echter overgegaan worden 

tot de aanschaf en implementatie van een beheersysteem dat aansluit op de te kiezen automati-

seringslijn voor het beheer van wegen, riolering en groenvoorzieningen. Dit is onder andere het 

gevolg van het samengaan met de automatisering van Gemert-Bakel. De kosten hiervoor wor-

den geraamd op € 50.000,-. 
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10 COMMUNICATIE 
 

Vrijwel iedere Laarbeekse burger maakt gebruik van de openbare verlichting. Tot op heden dra-

gen we nog te weinig uit op welke wijze we daarmee omgaan. Een goede communicatie naar de 

burgers is van belang om het in dit plan geformuleerde beleid ook goed tot uitvoering te kunnen 

laten komen. In een aantal gevallen zullen we als gemeente moeten uitleggen waarom we be-

paalde keuzes maken op het gebied van openbare verlichting. Goede voorlichting kweekt begrip 

voor de afwegingen die de gemeente maakt en de uiteindelijke keuzes. 

 

Het communiceren over de inhoud van dit beleidsplan openbare verlichting houdt daarom niet 

op wanneer de gemeenteraad het plan vastgesteld heeft. Het beleidsplan is daarna op de ge-

meentelijke website te vinden zodat belangstellenden er altijd kennis van kunnen nemen. Ook 

zal in de Laarbeeker aandacht besteed worden aan de uitvoering van het nieuwe verlichtingsbe-

leid. Wanneer er in een straat of buurt verlichting vervangen of aangebracht wordt, zal hierover 

gecommuniceerd worden. 

 

Anderzijds zal de burger in een aantal gevallen met de gemeente willen communiceren. Op het 

gebied van openbare verlichting betreft dit hoofdzakelijk storingsmeldingen. Er zijn verschillende 

mogelijkheden tot het doorgeven van een melding. Via de website van de gemeente Laarbeek 

kan dit 24 uur per dag worden gedaan, op werkdagen bestaat tijdens de ochtenden de moge-

lijkheid storingen telefonisch te melden en gedurende de openingstijden van het gemeentehuis 

kan defecte straatverlichting gemeld worden aan de balie. In alle gevallen wordt de klacht op-

genomen in het klachtregistratiesysteem, waarna de klacht wordt afgehandeld.
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11 BIJLAGEN 
 

11.1 Gebiedsindeling ten behoeve van de openbare verlichting 
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11.2 Criteria duurzaam inkopen openbare verlichting 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de criteria voor duurzaam inkopen van de openbare 

verlichting. De uitgebreide toelichting op de duurzaamheidcriteria is terug te vinden in de bro-

chure “Duurzaam inkopen openbare verlichting” van Agentschap NL.6 

 

 

Bron: Brochure “Duurzaam Inkopen” (Agentschap NL, 2010) 

 

                                            
6 Brochure is te downloaden op http://www.agentschapnl.nl/content/brochure-duurzaam-inkopen-openbare-

verlichting 


