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Samenvatting
De nota Openbare Verlichting 2014-2023 "licht waar het moet, donker waar het
kan", is in 2013 vastgesteld door de gemeenteraad en geeft richting aan de
gemeentelijke ambities op het gebied van het beleid en beheer van de openbare
verlichting.

Destijds is afgesproken, mochten ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid
en energiebesparing hiertoe aanleiding geven, het huidige beleid binnen de
vastgestelde kaders aan te passen en de gemeenteraad hierover te informeren.
Meer recente (technologische) ontwikkelingen op het gebied van LED -verlichting,
maken het nu mogelijk en meer aantrekkelijk om binnen het bestaande budget voor
openbare verlichting de standaard invoering van LED -verlichting te gaan realiseren.
Concreet betekent dit dat de huidige uitgangspunten voor de toepassing van
openbare verlichting, duurzaam beheer en energiebesparing, worden aangevuld met
gelijkblijvende of betere verlichting door de standaard invoering van LED -armaturen
bij vervangingen en ingrijpende wijzingen in de openbare verlichting.

Inleiding
De nota Openbare Verlichting 2014-2023 "licht waar het moet, donker waar het kan",
is in 2013 vastgesteld door de gemeenteraad en geeft richting aan de gemeentelijke
ambities op het gebied van het beleid en beheer van de openbare verlichting.
Hoofdpunten van dit beleid zijn dat de openbare ruimte, die eigendom is van de
gemeente en waarvan ze wegbeheerder is, wordt verlicht met uitzondering van
wegen buiten de bebouwde kom (met uitzondering van gevaarlijke kruispunten) en
zelfstandige recreatieve fiets- en voetpaden, die geen belangrijke functie hebben als
woon- en werkverkeer (o.a. wandelpaden in parken).
Lichttechnische verbeteringen en energiebesparingen worden gecombineerd met
vervangingswerkzaamheden.

Resultaten energiebesparing
Al vanaf het begin van de jaren negentig past de gemeente Dordrecht energiezuinige
verlichting toe. Het in 2013 ingezette beleid waarbij extra is geïnvesteerd in
duurzaamheid en energiebesparende maatregelen, levert ook een bijdrage aan de
gemeentelijke opgave voor duurzaamheid.
Daarnaast is gewerkt aan het versneld verbeteren van de lichtkwaliteit conform de
richtlijn voor Openbare Verlichting (ROVL). Eind 2014 voldeed 95,9% en eind 2015
zal naar verwachting circa 9813% van de openbare verlichting aan deze norm
voldoen. Een aantal straatvakken wordt nog verbeterd tegelijk met herbestratingsPagina 1/4
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werkzaamheden. Er zijn ook straatvakken die niet zullen gaan voldoen aan de ROVL.
Het gaat hierbij om oriëntatie verlichting buiten de bebouwde kom en wegvakken
waar overeenstemming is met de bewoners om deze niet extra te verlichten.
Gelet op het spanningsveld tussen de inspanningen van de gemeente op het gebied
van energiezuinige verlichting en de areaaluitbreiding die nodig is om versneld te
voldoen aan de Richtlijn Openbare Verlichting, heeft de gemeente tussen 2007 en
eind 2014 toch nog 9% energie kunnen besparen. Vanaf eind 2012, de nieuwe
peildatum voor het landelijke Energieakkoord, tot eind 2014 is dit 1%.
Standaard LED -verlichting
Meer recente (technologische) ontwikkelingen op het gebied van LED -verlichting,
maken het mogelijk en ook meer aantrekkelijk om binnen het bestaande budget voor
openbare verlichting de standaard invoering van LED -verlichting te gaan realiseren.
Concreet betekent dit dat de huidige uitgangspunten voor de toepassing van
openbare verlichting, duurzaam beheer en energiebesparing, worden aangevuld met
gelijkblijvende of betere verlichting door de standaardinvoering van LED -armaturen
bij vervangingen en ingrijpende wijzingen in de openbare verlichting. Binnen de
gemeente Dordrecht is inmiddels 6% van de openbare verlichting voorzien van
LED -armaturen.

Voordelen LED -verlichting
De laatste jaren heeft de techniek in de openbare verlichting en dan vooral in de
LED -verlichting, een enorme ontwikkeling doorgemaakt. LEDs zijn klein en kunnen
bijna overal geplaatst worden. Het energieverbruik is relatief laag en de te leveren
lichtkleuren zijn eindeloos in veel toepassingen. Technisch gesproken, zowel als het
gaat om licht elektrotechnische aspecten als beleving, zijn er geen belemmeringen
meer om led systemen toe te passen, De kosten voor het gebruik zijn laag en ook de
aanschafkosten zijn de afgelopen jaren gedaald.
Naar verwachting zal de standaard invoering van LED -verlichting een grotere bijdrage
gaan leveren aan de doelstellingen van het huidige beleid voor de openbare
verlichting, de gemeentelijke opgave voor duurzaamheid en de landelijke
energiedoelstellingen. De doelstelling in het huidige beleid van 17% energie
besparing over een periode van 20 jaar vanaf 2007 kan om die reden worden
aangepast naar 23%.
Doelstellingen
Het standaard invoeren van LED -verlichting bij vervangingen en ingrijpende
wijzigingen in de openbare verlichting.
Het realiseren van een energiebesparing van 23% over een periode van 20 jaar

t.o.v. het verbruik in 2007.
Een bijdrage leveren aan de gemeentelijke opgave van duurzaamheid.
Landelijke doelstellingen
Een nieuwe doelstelling is een bijdrage leveren aan de landelijke Energieakkoorddoelstellingen voor openbare verlichting. Deze gelden voor heel Nederland, alle
gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat bij elkaar:
1. 20% energiebesparing openbare verlichting en verkeersregelinstallaties in 2020
t.o.v. 2013;
2. 50% energiebesparing openbare verlichting en verkeersregelinstallaties in 2030
t.o.v. 2013;
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40% slim energiemanagement in openbare verlichting in 2020;
anders schakelen dan standaard zonnewende -/nacht schakelen netbeheerder;
regelen van het lichtniveau: dimmen;
40% energiezuinige Openbare verlichting in 2020.

Toelichting landelijke doelstellingen
De gemeente Dordrecht heeft zich aangemeld voor deelname aan de landelijke
(jaarlijkse) monitor voor de gemeentelijke energieprestaties van de openbare
verlichting.
Belangrijk om te weten is dat deze landelijke doelstellingen gelden voor heel
Nederland, alle openbare verlichting en verkeersregelinstallaties van gemeenten,
provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat tezamen. Niet iedere gemeente hoeft
dus 20% tot 50% energiebesparing te halen. Verder is het zo dat het referentiejaar
voor de landelijke doelstellingen 1 en 2 het jaar 2013 is. Gemeenten, zoals
Dordrecht, die al veel energie bespaard hebben in de periode tot 2013 dragen wel bij
aan doelstellingen 3 en 4 en kunnen bovendien tot voorbeeld dienen voor andere
gemeenten en deze helpen.

Kosten en dekking
De invoering van Led -armaturen bij vervanging en ingrijpende wijzigingen in de
Openbare verlichting kan bekostigd worden uit het beschikbare vervangingsbudget
voor openbare verlichting en verloopt verder budgettair neutraal.
Deze financiële ruimte binnen het budget wordt mogelijk gemaakt doordat:
het materiaal voor de inkoop van LED -armaturen nu lager ligt dan een aantal jaren
geleden en dat deze armaturen zich nu wel terugverdienen;
de nnarktconforme tarieven voor de uitvoering nu lager liggen dan eerder was
begroot;
de levensduur van masten en armaturen kan worden verlengd van respectievelijk
45 naar 46 jaar voor masten en van 20 naar 23 jaar voor armaturen;
lichtmasten worden getest na 40 jaar: er wordt gerekend met een uitval van 10%
en de garantie van 5 jaar;
vorig jaar is door het meetbedrijf de garantietermijn verhoogd naar 6 jaar:
de praktijkervaring heeft aangetoond dat, zonder extra onderhoudskosten, ook het
merendeel van de huidige armaturen 23 jaar meegaat en dat ook de LED -unit
(lamp) een prognose heeft van 100.000 branduren, wat overeenkomt met een
levensduur van ruim 23 jaar.
de resultaten van pilotprojecten met LED -verlichting bemoedigend zijn en mede
hebben geleid tot een programma van eisen bij inkoop en een bijbehoren
garantieovereenkomst om risico's zoveel mogelijk te beperken;
er vanaf 2020 op energiekosten een extra voordeel van C 1.500,- per jaar,
oplopend tot C 6.000,- in 2023, kan worden ingeboekt;
de overige onderhoudskosten naar verwachting niet noemenswaardig zullen
wijzigen. Lampvervanging vervalt, inspectie en schoonmaak blijven.
Storingen zullen naar verwachting wel duurder uitvallen.

Communicatie en inclusief beleid
De gemeente Dordrecht heeft via Pilotprojecten, bijvoorbeeld in het Burgemeester
Beelaertspark, de afgelopen twee jaar ervaring opgedaan met LED -verlichting.
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Bij deze projecten werden bewoners betrokken via communicatie en/of participatie.
De verlichting werd geëvalueerd op verschillende kwaliteiten:
sfeer- en lichtbeleving in de avond;
lichtspreiding;
efficiency en energieverbruik;
(kwaliteit gedurende) de levensduur.
Binnen de gemeentelijke opgave Smart City start dit jaar een project aan het Kors
Monsterpad waar LED wordt gecombineerd met slimme en dynamische verlichting.
Binnen de gemeentelijke opgave van Placemaking (Dordrecht aan zet) wordt op het
Vrieseplein samen met bewoners gewerkt aan de nieuwe inrichting van het plein. De
aanleg van duurzame en (slimme) LED -verlichting is hier een van de onderwerpen.
Ten behoeve van ingrijpende wijzigingen aan de openbare verlichting is een
participatieprotocol opgesteld dat bij de standaard invoering van LED -verlichting
wordt toegepast.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
We blijven de (technische) ontwikkelingen op verlichtingsgebied actief volgen en
verwachten onze energieprestaties via de landelijke monitor nog beter in beeld te
kunnen brengen. Mocht dit opnieuw leiden tot wijzigingen binnen de kaders van het
huidige beleid dan zullen wij uw raad actief informeren.

Bijlagen
1. Samenvatting Landelijk energieakkoord.
2. Overzicht resultaten energiebesparing en prognose energiebesparing gemeente
Dordrecht.
3. Financieel (meer) jarenoverzicht Openbare Verlichting.
4. Jaarplan vervangingen 2016.
5. Concept protocol participatie openbare verlichting.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van Burgemeester en "thouders
de secretaris
de 131.4g meester

M.M. van der Kraan
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