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VOORWOORD 

Geachte lezer, 

Met gepaste trots presenteer ik u: het nieuwe beleidsplan Openbare 

Verlichting van de gemeente Haren. Een document dat inwoners, 

ondernemers, toeristen en alle andere bezoekers van onze gemeente 

duurzaam licht in de duisternis gaat bieden. 

Het was tijd om het oude beleidsplan te vernieuwen; nieuwe tijden vragen 

om nieuwe mogelijkheden. De ontwikkelingen in de openbare verlichting 

gaan de laatste jaren zeer snel. Denk aan de LED techniek en het dimmen 

van verlichting. De openbare verlichting in de gemeente zorgt voor 

veiligheid, daar moet dus goed over worden nagedacht.  

Voorafgaand aan dit nieuwe beleidsplan zijn twee informatiebijeenkomsten 

gehouden. Daarna zijn de meningen van inwoners in Haren, Glimmen, 

Onnen en Noordlaren gepeild via een enquête. Vooral de respons uit 

Onnen was bijzonder groot: ruim 70 ingevulde formulieren. Vervolgens is 

een klankbordgroep geformeerd uit betrokken inwoners die met ons 

meedachten en er mede voor hebben gezorgd dat alle suggesties die 

verzameld zijn uit de enquête ook daadwerkelijk werden meegenomen in 

het beleidsplan. 

Mede daardoor is dit een bijzonder document geworden tot stand 

gekomen voor en door inwoners. De komende jaren kunnen wij veilige en 

duurzame verlichting bieden aan alle weggebruikers in onze gemeente.  

Met vriendelijke groet, 

Mariska Sloot,  

Wethouder 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.J. (Mariska) Sloot 

Wethouder Gemeente Haren 
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LEESWIJZER   

De gemeente Haren wil de komende jaren een bewuste afweging maken 

hoe zij de openbare ruimte wil verlichten. Waar is verlichting noodzakelijk 

en waar kunnen alternatieven worden toegepast? Hoe gelijkmatig moet de 

verlichting zijn en welke lichtsterkte op welk tijdstip van de avond en nacht 

krijgt de voorkeur? Op welke plekken is er licht nodig in het buitengebied? 

Welke kosten zijn gemoeid met openbare verlichting? Welke nieuwe 

technieken zijn beschikbaar? Hoe kan energie worden bespaard en 

lichtvervuiling worden tegengegaan? 

Bij het principe ‘Donker waar mogelijk, licht waar nodig’ blijven 

verkeersveiligheid en sociale veiligheid leidend. Bij iedere keuze zijn 

echter ook energiebesparing en het tegengaan van lichtvervuiling van 

groot belang. Met dit beleidsplan geeft de gemeente haar visie op 

openbare verlichting voor de periode 2016-2025.  

In Hoofdstuk 2 wordt de geschiedenis van het beleid ten aanzien van 

openbare verlichting en de uitvoering ervan in de gemeente Haren 

behandeld. 

Hoofdstuk 3 geeft de kaders aan waaraan de openbare verlichting moet 

voldoen. 

In Hoofdstuk 4 worden de maatschappelijke ontwikkelingen behandeld en 

de veranderende rol van de inwoners. 

In Hoofdstuk 5 worden de technische ontwikkelingen behandeld. Deze 

ontwikkelingen zijn van belang om een goede keuze te kunnen maken. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de huidige situatie in Haren.  

Hoofdstuk 7 beschrijft de verschillende functies die de openbare ruimte 

heeft en de positieve en negatieve effecten daarvan. 

Hoofdstuk 8 beschrijft de inzet van de gemeente Haren om een minder 

milieubelastende openbare verlichting te verkrijgen.    

Hoofdstuk 9 geeft de beleidskeuzes voor de periode 2016 – 2025 weer. 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Haren_(Groningen)&ei=PDImVYqEJ4HnsgGit4GgBQ&bvm=bv.90237346,d.d2s&psig=AFQjCNEu-PIajqHxdOjF8_cAnbxdwqjl1g&ust=1428652979980421
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SAMENVATTING 
 

Hieronder volgt een samenvatting van beleidskeuzes die in het 

beleidsplan verder worden uiteengezet. Voor het opstellen van deze 

nota is breed gecommuniceerd met burgers en belanghebbenden. In de 

bijlage 4 treft u een overzicht aan van de communicatie met burgers in 

de vorm van enquêtes met een gerubriceerd overzicht van de reacties. 

Deze reacties zijn een belangrijke input geweest voor het 

geformuleerde beleid.  

 
Algemene beleidskeuzes 

De gemeente Haren streeft ernaar dat haar openbare verlichting op een 

duurzame wijze en tegen acceptabele kosten bijdraagt aan de 

verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid, bijdraagt aan het 

gevoel van sociale veiligheid, bijdraagt aan het creëren van sfeer en 

gezelligheid en bijdraagt aan de kwaliteit en identiteit van de 

leefomgeving. 

De gemeente Haren streeft er naar om de geconstateerde 

"achterstand" de komende jaren in te halen. 

Bij het renoveren en vervangen van de bestaande openbare verlichting 

hanteert de gemeente Haren ten aanzien van de gelijkmatigheid de 

ROVL als ontwerprichtlijn. Voor het verlichtingsniveau worden uit 

oogpunt van milieuvriendelijkheid lagere verlichtingsklassen 

aangehouden ROVL -/- 20% en na 23.00 uur tot 06.00 uur zoveel 

mogelijk gedimd.  

 

Beleidskeuze ten aanzien van gebieden met een verkeersfunctie 

binnen de bebouwde kom 

Wegen binnen de bebouwde kom met hoofdzakelijk een 

verkeersfunctie dienen te worden voorzien van LED-verlichting 4000K 

op hoge masten. Ten aanzien van de verlichtingssterkte geldt de ROVL 

2011 aanbeveling -/- 20%. 

 

Beleidskeuze ten aanzien gebieden met een verkeers- en 

verblijfsfunctie (verzamelwegen) binnen de bebouwde kom 

De verzamelwegen binnen de bebouwde kom dienen verlicht te zijn. 

De verzamelwegen worden voorzien van LED verlichting op hoge 

masten, licht kleur 4000 Kelvin. Ten aanzien van de verlichtingssterkte 

geldt de ROVL 2011 aanbeveling -/- 20%. 

 

Beleidskeuze ten aanzien van hoofdfietspaden binnen de 

bebouwde kom 

Het gehele netwerk van hoofdfietspaden binnen de bebouwde kom 

dient verlicht te zijn al dan niet door verlichting langs de hoofdrijbaan. 

De fietspaden worden van wit licht voorzien. 

 

Beleidskeuze ten aanzien van de overige fietspaden binnen de 

bebouwde kom 

Daar waar schijnveiligheid kan ontstaan, wordt geen verlichting op de 

fietspaden/paden aangebracht. 

 

Beleidskeuze ten aanzien van woonstraten binnen de bebouwde 

kom 

Bij nieuw aanleg en vervanging wordt wit licht, LED verlichting 4000K 

toegepast 

Ten aanzien van de gelijkmatigheid wordt de ROVL 2011 richtlijn 

gehanteerd. 

Ten aanzien van de verlichtingssterkte wordt de ROVL 2011 richtlijn -/- 

20% gehanteerd. 

Na 23.00 uur tot 06.00 uur wordt tot maximaal 50% gedimd 
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Beleidskeuze ten aanzien van gebieden met een verblijfsfunctie 

binnen de bebouwde kom 

De gemeente streeft er naar om zoveel mogelijk klachten over sociale 

veiligheid als gevolg van het ontbreken van verlichting dan wel door 

onvoldoende verlichtingsniveau op te lossen. 

Een voetpad moet alleen openbaar verlicht worden als deze ook ‘s 

avonds deel uitmaakt van een doorgaande route.  

Parken worden in principe niet verlicht om schijnveiligheid te 

voorkomen. Parkeerterreinen worden voorzien van een goede 

openbare verlichting. In de winkelgebieden dient er rekening gehouden 

te worden met de commerciële uitingen. 

 

Beleidskeuze buiten de bebouwde kom 

Het aantal verlichte wegen buiten de bebouwde kom zal niet worden 

uitgebreid. Openbare verlichting dient buiten de bebouwde kom alleen 

te worden geplaatst langs de hoofdwegen en wanneer de 

verkeersveiligheid (= de objectieve veiligheid) hierom vraagt. Wit licht 

geniet dan de voorkeur.  

Bij vervanging van verlichting langs wegen met een vrij liggend fietspad 

wordt de verlichting als oriëntatie verlichting met een laag vermogen 

verplaatst naar het fietspad. In de nachtelijke uren wordt de verlichting 

vraagafhankelijk gemaakt. 

Wanneer oriëntatieverlichting wordt toegepast zal dit bestaan uit 

verlichting met een laag lichtniveau om zichtverlies na de verlichting te 

voorkomen. Daar waar het verantwoord is wordt de verlichting in de 

nachtelijke uren uitgeschakeld. 

 

Beleidskeuze semi openbare en particuliere ruimten 

Het verlichten van niet openbare terreinen is in eerste instantie een 

verantwoordelijkheid van de eigenaar. In verband met de sociale 

veiligheid dient de gemeente desgewenst adviserend op te treden. 

 

Beleidskeuze wegen niet in beheer bij de gemeente 

Verlichting langs wegen en aanliggende (brom)fietspaden die niet 

onder het gemeentelijke beheer vallen, is primair een 

verantwoordelijkheid van de desbetreffende wegbeheerder. De 

gemeente heeft in deze een adviserende taak. 

 

Beleidskeuze ten aanzien van lichthinder 

Bij nieuwe verlichtingsontwerpen zullen ter voorkoming van lichthinder 

alleen armaturen worden toegepast waarvan het uittredende licht niet 

boven het denkbeeldige horizontale vlak uitkomt en waarvan de 

lichtbron voldoende is afgeschermd om verblinding te voorkomen. 

 

Beleidskeuze ten aanzien van groenvoorzieningen 

Daar waar bestaande groenvoorzieningen (bomen) aanwezig zijn, zal 

het plaatsen van de openbare verlichtingsmasten ondergeschikt zijn 

aan deze boomstructuur.  

Daar waar groenvoorzieningen aanwezig zijn, zal de afstand mast - 

boom minimaal 5 meter bedragen. 

 

Beleidskeuze ten aanzien van wegdekreflectie 

De gemeente voorziet, bij onderhoud of vervanging van 

verhardingslagen de verharding van een hoger reflecterende steenslag. 

 

Beleidskeuze ten aanzien van ontwerpen openbare verlichting 

Door middel van efficiënt verlichten, het toepassen van passieve en 

actieve markering en het toepassen lichtmanagementsystemen kan 

een voldoende verlichtingsniveau in de openbare ruimte worden bereikt 

en energie worden bespaard. 

Er zal toekomstbestendig worden geïnvesteerd in de openbare 

verlichting gericht op de technische ontwikkelingen en verlichting op 

maat. 
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1 AANLEIDING  
  

De afgelopen eeuw is verlichting steeds vanzelfsprekender geworden, 

ook in de buitenruimte. Het maakt dat wij ’s avonds en ‘s nachts actief 

kunnen blijven. De sterkte toename van kunstlicht heeft een keerzijde. 

Het kost veel energie en maakt inbreuk op het landschap. Ook verstoort 

het dieren en planten en kan het de gezondheid van mensen 

aantasten. De laatste jaren is er een kentering waarbij verlichting op 

straat niet vanzelfsprekend is, onder het motto: ‘Donker waar mogelijk, 

licht waar nodig’. Steeds meer inwoners, maatschappelijke organisaties 

en overheden willen bewuster verlichten. 

 

De afgelopen 15 jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest die invloed 

hebben op de openbare verlichting en hoe hier mee om te gaan. De 

volgende ontwikkelingen kunnen worden genoemd: 

- de nieuwe Richtlijn Openbare Verlichting (ROVL-2011) van de 

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSvV); 

- de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek; 

- de groeiende aandacht voor sociale veiligheid, leefbare 

woonomgeving, milieu en stedenbouwkundige inpassing; 

- de invoering van richtlijnen NSvV; 

- voortschrijdende technische ontwikkelingen; 

- milieuaspecten 

 

1.1 Aanleiding 

Het huidige beleidsplan dateert van 2005. Om het beleidsplan aan te 

laten sluiten op het nieuwe collegeprogramma en op de nieuwe 

ontwikkelingen is het nodig het beleid van de gemeente Haren ten 

aanzien van openbare verlichting aan te passen. 

  

  

 1.2 Doelstellingen 

Voor de gemeente is het belangrijk dat het gemeentelijk openbare 

verlichtingsbeleid en het daaraan gekoppelde beheer bestuurlijk wordt 

vastgelegd in een beleidsplan openbare verlichting.  

  

 Doel openbare verlichting 

Openbare verlichting draagt bij aan het bevorderen van de sociale - en 

de verkeersveiligheid en aan een goede leefomgeving.  

 

 Doel beleidsplan 

Het beleidsplan zal fungeren als een toetsingskader waaraan zowel 

gemeentelijke plannen als verzoeken uit de samenleving kunnen 

worden getoetst en uitgewerkt. Het moet voorts de handvatten bieden 

die leiden tot een kwalitatief goede, energiezuinige verlichting tegen zo 

laag mogelijke exploitatiekosten.  

 

De beleidsuitgangspunten met betrekking tot de openbare verlichting 

zoals weergegeven in deze nota, sluiten aan bij het halen van 

voornoemde doelstelling uit het collegeprogramma.    

 

 1.3 Thema’s  

Het thema van dit beleidsplan is “Sociaal veilig en Energiezuinig” 

Hiervoor is gekozen, omdat deze thema’s voor de gemeente Haren 

belangrijk zijn. Voor een sociaal veilige omgeving is, afhankelijk van de 

omgeving, veelal een meer verlichte omgeving nodig. Deze extra 

verlichting kan echter ook leiden tot lichthinder en meer 

energieverbruik. In dit beleidsplan zullen deze aspecten met elkaar in 

overeenstemming worden gebracht in de diverse 

beleidsuitgangspunten. 
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2 GESCHIEDENIS  

 

In dit hoofdstuk wordt de geschiedenis van het beleid ten aanzien van 

openbare verlichting en de uitvoering ervan in de gemeente Haren 

behandeld. Er worden drie periodes onderscheiden: 

 - de gemeenschappelijke regeling 1967-1986; 

 - de samenwerkingsovereenkomst 1986-2011; 

 - de periode na 2011 tot heden 

  

 2.1 Inleiding 

De beleidsbepaling en de uitvoering van de openbare verlichting was 

tot 1998 een zaak die N.V. EGD voor de gemeente Haren verzorgde. 

Tot 1999 was het beleid bepaald door N.V. EGD en niet vastgelegd in 

een nota. Het energiebedrijf volgde de ontwikkelingen en de 

aangedragen richtlijnen op het gebied van de openbare verlichting. Het 

ontbreken van een bestuurlijk vastgesteld openbaar 

verlichtingsplan/nota had tot gevolg dat te nemen beslissingen inzake 

de openbare verlichting niet aan gemeentelijk beleidsuitgangspunten 

getoetst konden worden. Dit leidde logischerwijs in sommige gevallen 

tot ad-hoc beleid. 

 

In 1999 heeft de gemeente Haren haar eerste beleidsplan opgesteld  

  

 2.2 Samenwerkingsovereenkomst EGD 1986 

Nadat de gemeentelijke Openbare Nutsbedrijven in 1987 een 

zelfstandig rechtspersoon waren geworden, is de gemeenschappelijke 

regeling omgezet in een samenwerkingsovereenkomst inzake het 

verzorgen van de aanleg en de instandhouding van de elektrische 

installaties. In deze samenwerkingsovereenkomst was vastgelegd dat 

de N.V. EGD in de nieuwe situatie, overeenkomstig de wens van de 

gemeente Haren de activiteiten op gelijke wijze zou verzorgen als tot  

dan toe het geval was geweest. Met andere woorden: er veranderde in 

feite niets inzake de activiteiten die in het kader van de openbare 

verlichting uitgevoerd dien(d)en te worden. N.V. EGD kreeg jaarlijks 

financiële middelen van de gemeente ten behoeve van het uitvoeren 

van deze activiteiten.  

 

Deze samenwerkingsovereenkomst is gesloten in een tijd dat 

energielevering gezien werd als een overheidstaak. Aanvankelijk werd 

deze uitgevoerd door bedrijven die deel uitmaakten van de overheid en 

naderhand door vennootschappen zonder winstoogmerk waarvan de 

aandelen en de zeggenschap volledig in handen waren van de 

overheid. Door de liberalisering van de energiemarkt is aan deze 

situatie een einde gekomen. 

 

 2.3 De periode na 2011 tot heden 

De onderhavige samenwerkingsovereenkomst NV EGD is per 1 januari 

2012 opgezegd door de provincies Groningen en Drenthe, alsmede 26 

gemeenten in deze provincies (waaronder de gemeente Haren). Zie de 

uitspraak in kort geding van de voorzieningenrechter van de voormalige 

rechtbank Groningen d.d. 10 februari 2012 

(ECLI:NL:RBGRO:2012:BV3566). Het onderhoud en beheer van het 

bovengrondse deel van het OV-net van de betreffende provincies en 

gemeenten is aanbesteed en wordt sinds 1 januari 2013 voor de duur 

van 4 jaar verzorgd door de winnaars van deze aanbesteding.  
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3 KADERS OPENBARE VERLICHTING 
  
 3.1 Inleiding 

Dit beleidsplan komt tot stand binnen bestaande kaders. In dit 

hoofdstuk worden deze kaders besproken. Het belangrijkste kader 

wordt gevormd door het Burgerlijk wetboek.  

Het Burgerlijk Wetboek geeft niet expliciet aan, aan welke eisen de 

openbare verlichting moet voldoen. Als er sprake is van voldoende 

onderhoud kan de gemeente niet aangesproken worden op 

risicoaansprakelijkheid. Om hierover een uitspraak te doen zal gekeken 

worden naar bestaande normen, richtlijnen en aanbevelingen op het 

gebied van openbare verlichting. 

 

Het laatste kader wordt gevormd door het collegeprogramma. Dit 

beleidsplan dient invulling te geven aan het door het college 

vastgestelde programma. In paragraaf 3.3 worden de elementen uit het 

collegeprogramma genoemd die betrekking hebben op openbare 

verlichting. 

  

 3.2 Regelgeving 

Er is geen wettelijke verplichting om openbare verlichting te plaatsen. 

Wel moet de overheid zorgen voor veilige wegen en daar kan 

verlichting een rol in spelen. De volgende regels en richtlijnen zijn 

daarin van groot belang: 

 

 Aansprakelijkheid (Burgerlijk Wetboek) 

Als de openbare verlichting niet voldoet aan de eisen die men daar in 

de gegeven omstandigheden aan mag stellen, kan de wegbeheerder 

op basis van het Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk worden gesteld 

voor schade (artikel 6.162 e.v. en artikel 6.174). Het 

aansprakelijkheidsbeginsel heeft alleen betrekking op de functie van 

verkeersveiligheid van de openbare verlichting. De sociale veiligheid en 

leefbaarheid blijven buiten beschouwing, voor zover ze geen invloed 

hebben op de verkeersveiligheid. 

 

 

Richtlijn openbare verlichting 2011 (ROVL-2011) 

De Richtlijn openbare verlichting van de Nederlandse Stichting voor 

Verlichtingskunde is een aanbeveling voor de hoeveelheid licht op 

straat. Deze is afhankelijk van de hoeveelheid verkeer en de 

wegcategorie. Het is geen wettelijke verplichting maar een advies en 

hulpmiddel voor wegbeheerders. Ook de ROVL-2011 gaat uit van ‘niet 

verlichten tenzij’ en van het aanpassen van het lichtniveau op 

tijdstippen dat er minder verkeer is. 

 

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) 

Doel van het Politiekeurmerk Veilig Wonen is om de kans op 

criminaliteit en het gevoel van onveiligheid in de woonomgeving te 

verminderen. Er zijn drie verschillende certificaten, W Certificaat Veilige 

Woning, C Certificaat Veilig Complex en O Certificaat Veilige 

Omgeving. Het certificaat Veilige Omgeving stelt onder andere eisen 

aan de openbare verlichting. In de praktijk zou er veel licht bijgeplaatst 

moeten worden. De gemeente is niet verplicht het keurmerk aan te 

vragen. Voor bewoners die een verlaagde (inbraak)verzekeringspremie 

willen, is het certificaat Veilige Woning voldoende. 

 

Arbeidsomstandigheden wet 

Bij werkzaamheden aan elektrische installaties spelen de 

arbeidsomstandigheden een rol. Hiervoor is de NEN 3140 van 

toepassing. Deze norm regelt een veilige bedrijfsvoering van 

werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het 

laagspanningsgebied. De gemeente moet een 

installatieverantwoordelijke aanwijzen. 
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Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 

Bij het Keurmerk Veilig Ondernemen staat samenwerking tussen de 

verschillende organisaties centraal. Bedrijventerreinen en 

winkelgebieden kunnen het keurmerk krijgen, als zij structurele 

maatregelen nemen op het gebied van de veiligheid. Dit kunnen onder 

andere maatregelen zijn op het gebied van de verlichting. Hierbij gelden 

geen vastgestelde normen of verplichtingen, wel worden er in het 

Handboek KVO suggesties gedaan. 

 
Overige regelingen 

Voor openbare verlichting kunnen verder de volgende wetten en 

regelingen van belang zijn: 

 Wegenwet; 

 Elektriciteitswet en energiewet; 

 Europese normen voor verlichtingsmiddelen; 

 Ecologische hoofdstructuur (EHS); 

 Flora en faunawet, Natuurbeschermingswet; 

 Bij uitvoering van werkzaamheden spelen diverse richtlijnen een 

rol, waaronder voor aanbestedingen, arbeidsomstandigheden 

en installatieverantwoordelijkheid. 

  

3.3 Beleidskader 

Het gemeentelijke beleidskader voor het beleidsplan openbare 

verlichting ligt vast in het Collegeprogramma  “Richting geven, ruimte 

bieden en verbinden”. De volgende onderdelen uit het 

collegeprogramma zijn van toepassing op de openbare verlichting: 

 - Bescherming natuur en landschap; 

 - Participatieladder; 

 - Nationaal energieakkoord; 

 - Basisnotitie duurzaamheid 2015-2017 gemeente Haren. 

 

 

Bescherming natuur en landschap 

Haren is een aantrekkelijk dorp: de ‘groene’ identiteit is in hoge mate te 

danken aan het groene tussengebied in Haren-Noord en aan de 

buitendorpen Noordlaren, Onnen en Glimmen. De natuur en het 

landschap worden in beginsel beschermd en waar mogelijk versterkt. 

Haren-Noord verdient daarbij bijzondere aandacht: het groen markeert 

de overgang van stedelijk naar landelijk gebied. 

 

Participatieladder 

Het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad 

leggen bij de start van elke beleidsnota of plan vast in welke mate de 

inwoners betrokken worden bij de totstandkoming van nieuw beleid of 

uitvoeringsplan. Bij de derde trede op de participatieladder krijgen 

inwoners alle gelegenheid om problemen en oplossingen aan te 

dragen. Hun inbreng speelt een volwaardige rol bij de ontwikkeling van 

beleid. Dit beleidsplan is mede door inbreng van bewoners en 

belangenorganisaties op informatieavonden, enquêtes en deelname 

aan een klankbordgroep tot stand gekomen. 

 

Nationaal energieakkoord 

Het in 2013 afgesloten Nationaal Energieakkoord 

legt stevige ambities neer op het gebied van 

openbare verlichting en biedt de kaders om aan de 

slag te gaan. De noordelijke provincies Fryslân, 

Groningen, Drenthe en Noord- Holland en 

gemeenten (waaronder Haren) willen hier hun 

schouders onder zetten. 
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Basisnotitie duurzaamheid 2015-2017 gemeente Haren 

In het geactualiseerde duurzaamheidsnotitie van de gemeente Haren 

wordt het duurzaamheidsbeleid gezien als een boom, een 

duurzaamheidsboom. De bladeren in deze boom zijn de verschillende 

thema’s of programma’s die in het beleid te onderscheiden zijn. Binnen 

deze thema’s zijn weer verschillende projecten  te onderscheiden. Net 

zoals een echte boom kan ook de duurzaamheidsboom groeien. 

Wanneer nieuwe ontwikkelingen of inzichten daar aanleiding toe geven, 

kunnen er nieuwe thema’s in de boom worden opgenomen. Sommige 

thema’s zullen ook meer aandacht krijgen dan andere. Dat kan komen 

door verschil aan beschikbare middelen of de haalbaarheid van 

projecten die binnen een thema passen.  

 

 

In het actieprogramma worden verschillende projecten gepresenteerd 

die per blad aan de duurzaamheidsboom hangen waaronder 

actieprogramma 5.10 “Duurzame leefomgeving”. Binnen dit 

actieprogramma wordt als aandachtpunt voor het nieuwe beleidsplan 

voor openbare verlichting aangegeven rekening te houden met het 

energieverbruik en lichtvervuiling. 
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4 MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN 
 
 4.1 Duurzaamheid 

De laatste jaren groeit de aandacht voor duurzaamheid. Het gaat hierbij 

zowel om energiebesparing, als om het gebruik van duurzame 

materialen. Marktpartijen zijn hier actief op ingesprongen: er worden 

veel innovatieve, duurzame verlichtingsproducten aangeboden. 

Ledverlichting en (dynamische) diminstallaties zijn bekende 

voorbeelden.   

 

 4.2 Lichtvervuiling 

De provincie Groningen heeft in haar provinciaal omgevingsplan (POP)  

duisternis als een van de belangrijke kernkarakteristiek van het 

Groninger land benoemd. Dat betekent dat de provincie de bestaande, 

duistere plekken zoveel mogelijk wil beschermen en wil voorkomen dat 

er nieuwe 'lichtvlekken' op de kaart komen. Om te kunnen zien waar het 

(flink) donker is, en waar (heel) licht, heeft de provincie Groningen een  

hemelhelderheidskaart (donkertekaart) laten maken (zie fig. 4.2.1.).  

Bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden hebben meer 

aandacht voor de negatieve effecten van kunstlicht. Het kost energie, 

heeft een verstorende werking op dieren en mensen en vervuilt het 

nachtelijk landschap. Dit vraagt om bewust verlichten. De gemeente 

Haren wil alleen verlichten als dat nodig is en op een manier die zo min 

mogelijk lichthinder veroorzaakt. 

 

 4.3 Veranderende rol inwoners 

Het is belangrijk inwoners actief te betrekken bij activiteiten, zoals het 

inrichten van de openbare ruimte. Zo groeien draagvlak en 

betrokkenheid. Bovendien sluiten plannen beter aan op de wensen van 

de gebruikers van de openbare ruimte. Daarom wil de gemeente Haren  

 

 

dat haar inwoners betrokken worden bij de totstandkoming van nieuw 

beleid of uitvoeringsplannen. 

 

 
 Fig 4.2.1 

 

4.4 Integrale aanpak 

Een integrale aanpak bij het ontwerpen van een nieuwe of de 

reconstructie van een bestaande weg vergroot de kans dat een 

optimale verlichtingsoplossing wordt gekozen. Om dat te bereiken 

werken disciplines zoals wegontwerpers, stedenbouwkundigen, 

landschapsdeskundigen, civiel technici en verlichtingsdeskundigen al in 

de ontwerpfase samen. 

  

javascript:close();
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 4.5 Visie op (openbare) verlichting  

Versterkt door de hiervoor genoemde maatschappelijke ontwikkelingen, 

verandert de visie op licht. Er is een bewuste afweging nodig: donker 

waar mogelijk, licht waar nodig. Daarbij kijkt de gemeente Haren niet 

naar één specifieke straat of plein, maar naar het totaalbeeld: welke 

visie hebben wij op licht? Daarbij wordt niet alleen gekeken naar 

openbare verlichting, maar naar alle lichtbronnen in de openbare 

ruimte.  
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5 TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN 
 

Er zijn technische ontwikkelingen rond masten, armaturen, lampen, 

aansturing en slim energiemanagement. De belangrijkste 

ontwikkelingen worden hierna kort beschreven. 

 

 5.1 Dimmen 

De laatste jaren komen er steeds meer mogelijkheden om verlichting te 

dimmen. Dat kan statisch (op vaste momenten) of dynamisch 

(afhankelijk van het aantal weggebruikers en de 

weersomstandigheden). Dynamisch dimmen zorgt voor afstemming op 

de hoeveelheid verkeer, energiebesparing en een langere levensduur 

van de lamp. Bovendien kan de lichthinder worden beperkt. 

 

 5.2 LED (Light Emitting Diode) 

Led is een lichtbron met een laag energieverbruik en een lange 

levensduur. De led in openbare verlichting is bezig met een opmars, nu 

de techniek verder is ontwikkeld en de aanschafkosten dalen. De 

investering in led verschilt nog nauwelijks van de aanschaf van 

conventionele verlichting. Daar staat een kostenbesparing door minder 

onderhoud, langere levensduur en energiebesparing tegenover. Het 

licht is direct te richten waardoor er minder sprake is van lichthinder en 

-vervuiling. Medio 2015 bedraagt het aandeel LED in verkochte 

armaturen ca 90%. 

Om op een eerlijke manier de lichtopbrengst van verschillende 

verlichtingsoplossingen met elkaar te vergelijken dient er gekeken te 

worden naar lumen in plaats van watt. Het aantal watt zegt namelijk 

alleen iets over het vermogen (de energie) die de lamp verbruikt, maar 

niets over de lichtopbrengst. En daar is het natuurlijk om te doen. De 

lichtopbrengst wordt uitgedrukt in lumen. Om een lichtplan te maken is 

het van belang de lumenwaarde als uitgangspunt te nemen. Pas dan 

kan een efficiënte lichtoplossing worden ontworpen, waarbij de feitelijke 

lichtopbrengst in lijn is met de benodigde lichthoeveelheid.  

 

5.3 Actieve en passieve markering en wegdekreflectie 

Markeringstechnieken en wegdekreflectie maken het verloop van de 

weg zichtbaar en vergroten zo de verkeersveiligheid. Deze technieken 

kunnen aanwezige openbare verlichting ondersteunen of overbodig 

maken. Passieve markering wordt zichtbaar door de koplampen. In 

actieve markering is een lichtbron geïntegreerd, waardoor die vanaf 

grotere afstand zichtbaar is. 

 
Passieve markering door middel van reflecterende belijning en/of betonbanden 

Een van de meest recente ontwikkelingen is bijvoorbeeld actieve 

markering op basis van ‘Glow in te dark’. Dit concept vangt 

koplampverlichting op en blijft dan gedurende een langere periode 

nagloeien waardoor het wegverloop voor achteropkomende 

weggebruikers beter zichtbaar blijft zonder gebruik van energie. 
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Actieve wegmarkering op basis van ‘glow in the dark’ 

  
 5.4 Masten 

Voorheen waren masten van staal of aluminium, maar tegenwoordig 

worden ze ook van kunststof en hout gemaakt. Ieder materiaal heeft 

haar specifieke eigenschappen en het is niet mogelijk om eenduidig 

aan te geven welke oplossing het meest duurzaam is. Er is groeiende 

aandacht voor de ‘bots vriendelijkheid’ van masten. 

 

 5.5 Kleuren licht 

Oranje licht wordt steeds vaker vervangen door geel of wit licht. Witte 

leds zijn in verschillende kleurtemperaturen verkrijgbaar en ook groen 

en amberkleurig licht is beschikbaar. Voor de mens hebben de kleuren 

effect op de sfeerbeleving en op het zicht. Er wordt uitgebreid 

onderzoek gedaan naar de mate waarin diersoorten worden verstoord 

door verschillende kleuren. Er is al bekend dat groen licht de oriëntatie 

van vogels boven zee minder verstoort dan licht waar rood in zit. 

Sommige vleermuissoorten hebben baat bij amberkleurig licht en raken 

juist verstoord door groen licht. Van de diersoorten die in Nederland 

voorkomen zijn 50% nachtdieren. Elk diersoort heeft weer zijn eigen 

ooggevoeligheid. Het is dus niet mogelijk om eenduidig aan te geven 

welk lichtkleur toegepast moet worden anders dan de voor de mens het 

meest geschikte lichtkleur.  

 
Lichtkleur wordt gemeten in graden Kelvin (K). Hoe lager deze waarde, 

hoe warmer de kleur. Koelwit is 6500K, neutraal wit 4000K, een 

ongedimde gloeilamp 2700K. De kleur van led wordt gemeten met 

behulp van een spectrummeter. De kleurweergave-index (CRI-waarde) 

geeft weer wat het effect is van een lichtbron op de kleurweergave van 

objecten, vergeleken met de kleurweergave van dezelfde objecten bij 

daglicht. Een CRI van 100 is gelijkwaardig aan daglicht en geeft de 

meest optimale kleurweergave van het object. Een kleurweergave van 

100 bij led is in theorie wel mogelijk, maar gaat ten koste van de 

efficiëntie. Ledlampen van goede kwaliteit hebben veelal een 

kleurweergave van 80 à 90.  

 

5.6 Lichtmanagement 

Lichtmanagement is veel meer dan het gebruik van beweging 

sensoren. Het is de optimale combinatie van gebruikersinterfaces, 

besturingseenheden, bewegingssensoren en elektronische 

voorschakelapparaten. Dit resulteert in een slimmere installatie met 

meer gebruiksgemak die kostenefficiënter werkt. De roep om efficiënter 
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om te gaan met energie vraagt om een hoog efficiënte 

verlichtingsoplossing.  

Strengere richtlijnen, zoals het Nationaal energieakkoord, kunnen 

gemakkelijker worden gehaald met toepassingsgerichte 

besturingssystemen. Lichtmanagementsystemen maken dit vooral 

mogelijk door gebruik te maken van intelligente detectiemogelijkheden. 

Professioneel lichtmanagement bespaart niet alleen energie, maar kan 

ook zorgen voor de gewenste hoeveelheid licht of sfeer. 

 
Er is een groeiende vraag om voorwerpen en objecten aan het internet 

te koppelen. Voorbeelden zijn ondergrondse vuilcontainers en 

rioolgemalen die alleen een signaal afgeven als er actie nodig is. De 

ontwikkeling, waarbij voorwerpen en objecten in de openbare ruimte 

verbonden zijn met het internet en gegevens op afstand zijn uit te 

wisselen, wordt ook wel Internet of Things (IoT) genoemd. KPN gaat in 

2015 het LoRa netwerk realiseren in Nederland. Daarmee wordt het 

mogelijk om apparaten aan te sluiten met weinig data verkeer. Het 

besturen en monitoren van openbare verlichting past ook in deze 

technologie.  

 

 

 

5.8 Gelijkspanning 

Moderne dimsystemen en Leds kunnen geen betere basis hebben dan 

een DC-laagspanningsnet (gelijkspanning). Chips, leds, zonnepanelen, 

smartphones en laptops; ze werken allemaal op gelijkstroom. Ongeacht 

hoe een wegennet er de komende 50 jaar ook uit gaat zien of hoe de 

communicatie tussen mens en voertuig gaat verlopen, de basis ervan 

zal gelijkstroom zijn. Zeker bij de overstap naar led-verlichting en/of 

dynamische verlichting verbetert het de milieueffecten en TCO (Total 

Costs of Ownership) van LED.  

Voordelen van een DC laagspanningsnet zijn: 

• Armaturen worden lichter van gewicht (geen led-drivers nodig); 

• Terug leveren van energie door 

zelfvoorzienende OVL-installaties; 

• Conversieverliezen worden geminimaliseerd; 

• Goedkoper in aanschaf en onderhoud door 

minder componenten; 

• Minder gebruik van koper doordat dunnere 

kabels mogelijk zijn; 

• Lagere arbeidskosten, lager energieverbruik, 

minder CO2 uitstoot; 

• Minder schakelkasten nodig; 

• Veiliger. 

 

Een groot voordeel van een gelijkstroomnetwerk is de mogelijkheid van 

tweerichtingscommunicatie. Tweerichtingscommunicatie maakt 

openbare verlichting in hoge mate op afstand bestuurbaar. Het 

in/uitschakelen, dim-scenario’s en het sneller opsporen van storingen is 

dan mogelijk. OVL-installaties die qua stroomopwekking 

zelfvoorzienend zijn kunnen daardoor op bepaalde tijden van de dag 

energie terug leveren. Door een modulaire opbouw zijn er steeds 

nieuwe ideeën toe te voegen. 

http://www.gelijkspanning.org/nl/gelijkspanning/boek-groot-gelijk
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6 HUIDIGE SITUATIE OPENBARE VERLICHTING 
 
 6.1 Aantal en soort lichtmasten 

In 2005 stonden er in de gemeente Haren 4189 lichtmasten exclusief 

de masten voor de bewegwijzering. Per  1 januari 2015 zijn dat er 4371 

stuks. De toename van het aantal masten is het gevolg van de 

aangescherpte richtlijn NPR 13201-1 en de uitbreidingsplannen. De 

lichtpunthoogte is 6 tot 8 meter op wijkontsluitingswegen en wegen met 

hogere intensiteit buiten de bebouwde kom. Overige wegen hebben 

grotendeels 4 tot 6 meter hoge masten. Op industrieterreinen zijn 8 

meter hoge masten toegepast. De masten in verblijfsgebieden zijn 

grotendeels van staal en van aluminium. In de kernen en op pleinen 

staan stalen masten. In enkele straten zijn armaturen aan gevels 

bevestigd. In de afgelopen beleidsperiode zijn circa 1181 lichtmasten 

vervangen. Masten uit de jaren zeventig zijn gemiddeld zwakker dan 

die uit de jaren zestig. 

 

 6.2 Aantal en soort armaturen 

In 2014 waren er ruim 4890 lichtpunten voor openbare verlichting, 

waarvan 36 in een tunnel(s). Er werden in de afgelopen beleidsperiode 

1689 armaturen vervangen waarvan 68 door LED armaturen . Waar 

mogelijk zijn lampen vervangen door exemplaren die lang meegaan. De 

meest opvallende kenmerken van het lampenbestand zijn: 

 25 % heeft een vermogen van 24W of lager; 

 7 % is gedimd (36W en hoger); 

 34 % is qua technologie verouderd (met name lage druk natrium 

(SOX) en TL); 

Het totale energieverbruik is ca 640.000 kWh. De gemeente Haren 

voert al jaren actief beleid om de CO2-uitstoot terug te dringen. Een 

van de maatregelen is het inkopen van groene energie. 

 

De openbare verlichting is aangesloten op het net van Enexis. De 

gemeente Haren heeft twee kleine eigen netten aan de Meerweg en de 

uitbreiding van het Transferium. 

 

6.3 Overige verlichting in beheer bij de gemeente 

Aanlichten gebouwen 

De gemeente Haren verlicht de kerk in het centrum (Kerkstraat) door 

middel van grondspots. De verlichting wordt na middernacht tegelijk 

met de openbare verlichting uitgeschakeld. Enkele bomen in de 

gemeente worden door middel van grondspots aangelicht. 

Abri verlichting 

Er staan in de gemeente Haren 15 verlichte bushokjes en geen 

verlichte lichtmastreclames. De bushokjes zijn niet voorzien van 

ledverlichting.  

Bewegwijzering en plattegronden 

In de gemeente Staan 5 plattegronden/informatiezuilen met verlichting. 

Deze zijn niet uitgerust met LED verlichting.  

Parkeerterreinen 

De parkeerplaatsen die de gemeente beheert worden verlicht zoals de 

openbare weg.  

Verkeersregelinstallaties 

Er staan in de gemeente Haren 2 verkeersregelinstallaties. De 

verkeersregelinstallaties zijn niet uitgerust met LED-verlichting.  

Het stroomverbruik van ‘overige verlichting in gemeentelijk beheer’ is 

laag vergeleken met de rest van de openbare verlichting. De 

lichtbronnen springen echter wel in het oog. Daardoor kan de gemeente 

ze gebruiken om het goede voorbeeld te laten zien bij het besparen van 

energie en het verminderen van lichthinder en lichtvervuiling.   
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7 FUNCTIES EN CATEGORISERING OPENBARE 
RUIMTE  

 
Dit hoofdstuk beschrijft de functies van verlichting op straat en de 
positieve en negatieve effecten daarvan.  

 
 7.1 Verkeersveiligheid 

Verlichting helpt bij een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer. 

Het is belangrijk dat verkeersdeelnemers voldoende kunnen 

waarnemen. De gemeente kan de verkeersveiligheid versterken met 

openbare verlichting en maatregelen zoals obstakels, belijning, 

bebording de kleur van het wegdek en de groenvoorziening.  

 

 7.2 Sociale veiligheid 
Sociale veiligheid heeft een objectieve en een subjectieve kant. 

Objectieve sociale veiligheid is meetbaar, bijvoorbeeld door het aantal 

incidenten. Bij subjectieve sociale veiligheid gaat het erom of mensen 

zich veilig voelen in hun omgeving. Sociale veiligheid is afhankelijk van 

de overzichtelijkheid van een gebied en de aanwezigheid van mensen. 

Civiele maatregelen en verlichting kunnen de overzichtelijkheid van een 

gebied verbeteren, maar bieden geen garanties voor sociale veiligheid, 

dat doet geen enkele technische voorziening. Voor verhoogde 

veiligheid is voldoende sociale controle nodig, anders ontstaat er 

schijnveiligheid. Soms is het beter om wegvakken niet te verlichten, 

zodat weggebruikers zich concentreren op andere (verlichte) 

wegvakken. 

 

 7.3 Leefbaarheid 
Ook bij leefbaarheid zijn er twee invalshoeken. Objectieve leefbaarheid 

wordt bepaald door de hoeveelheid licht maar ook door aspecten zoals 

geluid, luchtkwaliteit en veiligheid. De subjectieve leefbaarheid ofwel 

sfeer geeft aan hoe prettig het is om in een gebied te zijn.  Verlichting  

 

kan de leefbaarheid in positieve of negatieve zin beïnvloeden. Per 

gebied kan een andere verlichting passend zijn qua intensiteit, kleur en 

vormgeving.  

Zo werkt sfeervolle verlichting goed in een centrumgebied met 

monumentale gebouwen. In drukkere uitgaansgebieden met 

gemotoriseerd verkeer is vaak een hoger lichtniveau gewenst. En aan 

de rand van de bebouwing, in kleinere woonkernen en in het 

buitengebied kan gekozen worden voor minder of geen verlichting. 

 

7.4 Functies en ruimten 

Het is van belang inzicht te krijgen in de kwaliteit van de verlichting in 

relatie tot de te verlichten openbare ruimte. Onder openbare ruimte 

wordt verstaan ruimten die gemeentelijk eigendom zijn en voor publiek 

toegankelijk. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in stedelijk gebied en 

buitengebied. Daarnaast is er een onderverdeling in ruimte met een 

verkeersfunctie en ruimten met een verblijfsfunctie. Deze indeling is het 

meest bruikbaar voor het bepalen van lichttechnische aspecten. 

Afhankelijk van het gebruik van de openbare ruimte ligt de nadruk op 

één of een aantal functies van de openbare verlichting.  

 

7.5 Verbeteren sfeer, kwaliteit en de leefbaarheid van de 

openbare ruimte  

Leefbaarheid heeft betrekking op herkenbaarheid, sfeer of het 

benadrukken van het bijzondere karakter van de openbare ruimte. Het 

bijzondere karakter van een ruimte kan met behulp van de openbare 

verlichting tot uitdrukking worden gebracht. Als voorbeeld kan gedacht 

worden aan: het plaatsen van klassieke lantaarns in een monumentale 

of historische omgeving of plaatsing van eigentijds vormgegeven 

verlichting op een stedelijk plein of winkelcentrum. Bij de realisatie van 

een meer decoratief (sfeervol) georiënteerde verlichtingsinstallatie, zal 
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de ter plaatse vereiste functionele verlichtingskwaliteit uitgangspunt 

blijven.  

 

Openbare verlichting kan sfeer verhogend werken door middel van een 

goed gekozen lichtkleur en ook de mate waarin de omgeving wordt 

mee verlicht kan de leefbaarheid van de openbare ruimte verbeteren. 

 
 7.6 Overige effecten van licht 

Naast verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid zijn ook 

andere effecten van belang, zoals: 

 Fysieke hinder door verblinding en teveel licht in en om woningen; 

 Gebruik van fossiele energie en daarmee het versterken van 

klimaatverandering; 

 Verstoring van flora en fauna (bioritme en de aantrekking/afstoting 

van nachtdieren door licht); 

 Mogelijke gezondheidsklachten bij mensen, zoals verstoring van 

het slaapwaakritme; 

 Verstoring van het landschap door lichtkoepels boven de horizon 

en felle lampen; 

 Vermindering van het aantal zichtbare sterren. 
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8  OPENBARE VERLICHTING EN MILIEU 
  

In dit hoofdstuk wordt de inzet van de gemeente Haren besproken om 

een minder milieubelastende openbare verlichting te verkrijgen. Deze 

duurzaamheid kan worden bereikt door te kijken naar de volgende 

aspecten: 

 Gelijkmatigheid van de verlichting; 

 Verlichtingssterkte; 

 Energiebesparing; 

 Duisternis; 

 Lichthinder en lichtvervuiling, ‘Laat het donker donker’; 

 Licht versus ecologie; 

 Gebruik van duurzame materialen. 

 8.1 Gelijkmatigheid van de verlichting 

De gelijkmatigheid van verlichting is belangrijk. Doordat ogen wennen 

aan de verlichtingssterkte kan het zicht goed zijn bij een geringe 

verlichtingssterkte bij een grote gelijkmatigheid. De afwisseling van 

sterk verlichte plekken en donkere plekken is vervelend en maakt een 

omgeving minder goed zichtbaar en herkenbaar. Dit is in het kader van 

de sociale veiligheid niet wenselijk. Het dimmen van de verlichting heeft 

geen invloed op de gelijkmatigheid van de verlichting. Bij 

nachtschakeling binnen de bebouwde kom gaat daarom de voorkeur uit 

naar het dimmen van de verlichting, in plaats van het om en om 

uitschakelen van de verlichting. Bij het ontwerp van de openbare 

verlichtingsinstallatie zal de gelijkmatigheid conform de ROVL 2011 

richtlijn maatgevend zijn. 

 

 8.2 Verlichtingssterkte 

De verlichtingssterkte bepaald in grote mate het energieverbruik. De 

verlichtingssterkte is de hoeveelheid licht die per seconde op 1 m2  

 

verhardingsoppervlak terecht komt en wordt uitgedrukt in Lux (lm/m2).  

 

Enkele voorbeelden: 

 100.000 lux midden in de zomer op de middag 

 10.000  lux midden in de zomer in de schaduw 

 500 lux bij zonsopgang en zonsondergang 

 0,25 lux bij volle maan en heldere hemel 

 0,0003 lux bij heldere sterrenhemel 

 2 a 3  lux woonstraat verlichting 

Opvallend is dat ondanks de lagere verlichtingssterkte bij volle maan 

het zicht beter is dan bij woonstraat verlichting van 2 a 3 lux. Dit heeft te 

maken met de gelijkmatigheid van verlichting. Nu is een lichtmast 

natuurlijk niet te vergelijken met de maan. Het geeft echter wel aan dat 

een lagere verlichtingssterkte niet ten koste hoeft te gaan van de 

gelijkmatigheid. Bij het ontwerp van de openbare verlichtingsinstallatie 

zal daarom een lagere verlichtingssterkte worden gehanteerd dan de 

ROVL 2011 richtlijn aangeeft. Een en ander is afhankelijk van de 

functie van de weg. 

 

8.3 Energiebesparing 

Energiebesparing is belangrijk voor een duurzame ontwikkeling en 

vormt één van de voornaamste pijlers om het milieubeleid vorm te 

geven. Het besparen op energie hoeft niet te betekenen dat er sprake 

is van minder licht. Door het vinden van een optimale balans tussen de 

technische, de economische en de energetische aspecten van 

openbare verlichting is er sprake van "verantwoord licht". 

"Verantwoord licht" betekent dus dat ondanks de energiebesparing toch 

voldaan wordt aan de taak van de openbare verlichting (leveren van 

een bijdrage aan de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en het 

verbeteren van de leefomgeving). 
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 8.4 Duisternis 

Om meer zicht te verkrijgen op de actuele situatie voor wat betreft licht 

en duisternis in de provincie Groningen zijn in de periode van 

september 2013 tot en met februari 2014 in opdracht van de provincie 

in 10 nachten 225 nachtelijke metingen op 203 locaties gedaan. De 

metingen zijn op kaart weergegeven in millicandela's per vierkante 

meter, een eenheid van lichtsterkte. Ook sterrenkundigen passen de 

methode toe. De methode is bijvoorbeeld ook gebruikt om de 

hemelhelderheid te meten in de provincies Zeeland, Zuid Holland, 

Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Friesland en in het 

Ruhrgebied. 

Wij beschouwen duisternis als belangrijke kernkarakteristiek in onze 

gemeente. Om deze waarden te beschermen zal er buiten de 

bebouwde kom geen uitbreiding van de verlichting plaatsvinden. Voor 

bestaande verlichting zal zoveel mogelijk door toepassing van nieuwe 

ontwikkelingen en technieken rekening worden gehouden met de 

kernwaarden van duisternis. Daar waar mogelijk zal op bepaalde 

tijdstippen buiten de bebouwde kom het licht worden uitgeschakeld. 

 

 8.5 Lichthinder en lichtvervuiling in het kader van ‘Laat het 

donker donker’  

De aandacht voor lichthinder is groeiende. Lichthinder is licht dat als 

hinderlijk en verblindend wordt ervaren. Via de servicelijn ontvangen we 

klachten en vragen over lichthinder. Meestal zijn het klachten van 

burgers die niet kunnen slapen omdat de lichtmast in de slaapkamer 

schijnt. Met een kleine ingreep is de klacht op te lossen en soms moet 

een lichtmast verplaatst worden. 

De industrie heeft het onderwerp ook serieus genomen en armaturen 

op de markt gebracht die lichthinder tot een minimum kunnen 

beperken. 

 

 

Voortdurend zal een goede balans moeten worden gevonden tussen 

esthetica, functionaliteit, lichthinder en verblinding.  

 

Lichthinder kan ook in een breder kader worden gezien, namelijk die 

van het steeds meer toenemen van verlichting, waaronder ook de  

openbare verlichting. Jaarlijks neemt in Nederland de hoeveelheid 

verlichting toe. In de gemeente Haren zullen alleen armaturen worden  

toegepast waarvan het uittredende licht niet boven het denkbeeldige 

horizontale vlak uitkomt. 

 

8.6 Licht versus ecologie 

Dieren hebben van nature een dag- en nachtritme, dat ook wisselt als 

gevolg van seizoensinvloeden. Dit bepaalt niet alleen de afwisseling 

van rustperioden en andere activiteiten, als voedsel zoeken, maar ook 

het moment van levensnoodzakelijke activiteiten als voortplanting, 

winterslaap of moment van vertrek naar elders. 

De aanwezigheid van openbare verlichting veroorzaakt verstoringen in 

dit ritme. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van (kunst)licht 

op de ecologie. Het resultaat van deze onderzoeken onder veel 

diersoorten is, dat onomstotelijk is vastgesteld dat openbare verlichting 

een aantasting is van het ecologische evenwicht in de biotopen en 

daardoor negatief werkt op de habitatkwaliteit van diverse soorten 

dieren. De helft van de dier- en insectensoorten in ons land zijn 

nachtdieren. De negatieve gevolgen van nachtelijke verlichting zijn 

aanzienlijk. In het buitengebied zal daarom ecologisch verantwoorde 

verlichting worden toegepast. 
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8.7 Gebruik van duurzame materialen 

Al bij de aanschaf van armaturen moet bepaald worden in hoeverre de 

armaturen eenvoudig zijn te demonteren en of onderdelen voor 

recycling in aanmerking komen. Daarnaast is het van belang om 

componenten te kunnen vervangen zonder daarbij het armatuur te 

hoeven vervangen.  

Stalen en aluminium lichtmasten komen uitstekend in aanmerking voor 

hergebruik. Producenten doen er alles aan om op een zo 

milieuvriendelijk mogelijke manier lichtmasten te produceren. 

Aluminium is 100% recyclebaar, keer op keer. Door meer dan 85% 

gerecycled aluminium te gebruiken en slimme productie processen kan 

bij de productie van aluminium lichtmasten de uitstoot van CO2 tot een 

minimum beperkt worden.  

Ter compensatie van deze uitstoot nemen producenten deel aan 

compensatieprojecten van de ‘KlimaatNeutraal Groep’. Lichtmasten van 

deze producenten zijn voorzien van het ‘CO2 Neutraal’ label. 

 

Corrosie beschermende maatregelen 

Lichtmasten worden nog steeds verzinkt, maar de zinklaag neemt 

gedurende de levensduur van de lichtmast in dikte af. Dit wordt 

veroorzaakt door atmosferische omstandigheden en is mede 

afhankelijk van de omgeving waar de lichtmast is geplaatst. Dit proces 

heet het uitlogen van zink. Het zink verdwijnt in de grond en het 

grondwater en belast het milieu. 

Om het verzinken achterwege te laten zijn er verschillende opties. Door 

middel van poeder coating en keramische coating kunnen stalen 

lichtmasten geconserveerd worden. Keramische coating is een nieuw 

en veelbelovend conserveringsmiddel voor stalen lichtmasten. Deze 

conserveringsmethoden kunnen ook worden toegepast op aluminium 

lichtmasten.  

 

 

Het is niet noodzakelijk om aluminium lichtmasten te conserveren. De 

oxydehuid die zich op de mast vormt tast het aluminium niet aan. 

Integendeel, deze harde huid beschermt de mast. De mast wordt wel 

vuil en grauw van kleur.  

Een veel voorkomende oppervlaktebehandelingsmethode voor 

aluminium lichtmasten is het anodiseren (elektrolytisch proces). Het 

voordeel van anodiseren is dat het zorgt voor corrosiebestendigheid, 

een vuilafstotend oppervlak, de mogelijkheid van een decoratief 

oppervlak met blijvende kleur en glans, een aanraakvriendelijk 

oppervlak en een oppervlak met een elektrisch isolerende coating.  
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9  FORMULERINGBELEID  
  
 9.1 Algemeen beleid 

De functies van de openbare verlichting worden door de gemeente 

Haren onderkend. Ten aanzien van deze functies wordt het volgende 

algemene beleidsuitgangspunt geformuleerd: 

  

Er is in de gemeente Haren sprake van een achterstand in de 

vervanging en onderhoud van de openbare verlichting. Ca 35% van de 

lichtmasten en ca 33% van de armaturen heeft de technische 

levensduur overschreden. 

 

Het toepassen van de ROVL richtlijn leidt tot een hoger 

verlichtingsniveau in verblijfsgebieden. Vanuit het oogpunt van reductie 

van energieverbruik en het voorkomen van lichthinder is dit een 

nadelige consequentie. Duurzaamheid is echter een belangrijk thema. 

 

De ROVL is echter wel de meest vigerende richtlijn op het gebied van 

openbare verlichting. Vanuit de verantwoordelijkheid als wegbeheerder 

kan deze richtlijn niet genegeerd worden. Ook een aantal rechterlijke 

uitspraken duidt erop dat de richtlijn als norm gesteld wordt, waaraan bij 

klachten van burgers voldaan moet worden. Van de richtlijn mag 

worden afgeweken mits dit beleidsmatig is vastgelegd. 

 

Als beleid bij het ontwerpen van renovatie en vervanging van de 

openbare verlichting zal de ROVL dan ook gehanteerd moeten worden 

ten aanzien van de gelijkmatigheid. Om toename van lichthinder en 

energieverbruik te beperken worden lagere verlichtingsklassen gebruikt 

en daar waar mogelijk na 23.00 uur zoveel mogelijk gedimd.  

 

 

 

Straatverlichting vervult een belangrijke functie: het zorgt voor sociale 

veiligheid en verkeersveiligheid. Overdadige verlichting leidt echter tot 

lichtverontreiniging en energieverspilling en staat haaks op de ambitie 

van het kabinet om Nederland een van de schoonste en zuinigste 

energieland in Europa te maken. Tegenwoordig zijn er voor gemeenten 

mogelijkheden om energie te besparen en het milieu te ontzien, zonder 

daarbij afbreuk te doen aan de sociale en verkeersveiligheid. Met 

behulp van dynamische verlichting kunnen armaturen gedimd worden 

wanneer dat wenselijk is. Met dit soort voorzieningen kunnen 

gemeenten en provincies flink snijden in de energiekosten. 

 

Algemene beleidskeuzes 

 

De gemeente Haren streeft er naar dat haar openbare verlichting op 

een duurzame wijze en tegen acceptabele kosten bijdraagt aan de 

verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid, bijdraagt aan het 

gevoel van sociale veiligheid, bijdraagt aan het creëren van sfeer en 

gezelligheid en bijdraagt aan de kwaliteit en identiteit van de 

leefomgeving. 

 

De gemeente Haren streeft er naar om de geconstateerde 

"achterstand" de komende jaren in te halen. 

 

Bij het renoveren en vervangen van de bestaande openbare verlichting 

hanteert de gemeente Haren ten aanzien van de gelijkmatigheid de 

ROVL als ontwerprichtlijn. Voor het verlichtingsniveau worden uit 

oogpunt van milieuvriendelijkheid lagere verlichtingsklassen 

aangehouden ROVL -/- 20% en na 23.00 uur tot 06.00 uur zoveel 

mogelijk gedimd. 
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 9.2 Beleid binnen de bebouwde kom 
 
 9.2.1 Gebieden met verkeersfunctie 

Alle openbare ruimte binnen de bebouwde kom waar een 

verkeersfunctie aan wordt toegekend (hoofdwegen) en de openbare 

ruimten die deel uitmaken van het hoofdwegenstelsel, dienen vanuit het 

verkeersveiligheidsoogpunt te worden voorzien van een verlichting die 

er voor zorgt dat het wegverloop tijdig is te herkennen.  

 

Ook obstakels en andere weggebruikers moeten op tijd en duidelijk 

kunnen worden waargenomen. Tunnels die deel uitmaken van het 

hoofdwegennet dienen overdag voor 100% en tijdens duisternis voor 

50% te worden verlicht. 

 

Langs de hoofdwegen dient bij voorkeur wit licht te worden 

geprojecteerd. Wit licht (LED 4000 Kelvin) geeft een goede 

kleurherkenning. LED-lampen zijn in diverse vermogens (Watt en 

lumenopbrengst) leverbaar waardoor hoge masten op een flinke 

afstand uit elkaar geplaatst kunnen worden om op deze wijze een 

goede gelijkmatigheid op de weg te realiseren. Het toepassen van hoge 

masten en een lagere verlichtingssterkte dan de ROVL 2011 richtlijn 

aangeeft, voorkomt dat er veel verlichting bijgeplaatst moet worden. Wit 

licht is zeer geschikt voor hoofdwegen waar de verkeersfunctie voorop 

staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidskeuze ten aanzien van gebieden met een verkeersfunctie 

binnen de bebouwde kom 

 

Wegen binnen de bebouwde kom met hoofdzakelijk een 

verkeersfunctie dienen te worden voorzien van LED-verlichting 4000K 

op hoge masten. Ten aanzien van de verlichtingssterkte geldt de ROVL 

2011 aanbeveling -/- 20%. 
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 9.2.2 Gebieden met verkeers- en verblijfsfunctie 

Zowel de functie “bevorderen verkeersveiligheid” als de functie 

“bevorderen sociale veiligheid” zijn in deze gebieden gezamenlijk van 

toepassing. De wegen die het verkeer vanuit de woonstraten 

verzamelen (buurtontsluitingswegen) vallen hieronder.  

 

 Buurtontsluitingswegen 

Deze gebieden dienen vanuit het oogpunt van sociale veiligheid en 

vanuit verkeersveiligheid te worden voorzien van verlichting. Ten 

aanzien van de verlichtingskleur wordt gekozen om aan te sluiten bij de 

verlichtingskleur van de woonstraten. Ook hier geldt dat het toepassen 

van hoge masten en een lagere verlichtingssterkte dan de ROVL 2011 

richtlijn aangeeft moet voorkomen dat er veel verlichting bijgeplaatst 

moet worden. 

 

 Hoofdfietspaden 

Met betrekking tot de fietspaden, die deel uitmaken van het hoofd 

fietsnetwerk, kan worden gesteld dat zij bij duisternis verlicht moeten 

zijn.  

 

Het hoofdnetwerk fietspaden dient te worden verlicht, hetzij indirect 

door verlichting van de rijbaan hetzij door verlichting op het fietspad. 

Langs de fietspaden dient, indien zij niet door de openbare verlichting 

langs de weg worden verlicht, "wit" licht te worden aangebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidskeuze ten aanzien gebieden met een verkeers- en 

verblijfsfunctie (verzamelwegen) binnen de bebouwde kom 

 

De verzamelwegen binnen de bebouwde kom dienen verlicht te zijn. 

De verzamelwegen worden voorzien van LED verlichting op hoge 

masten, licht kleur 4000 Kelvin. Ten aanzien van de verlichtingssterkte 

geldt de ROVL 2011 aanbeveling -/- 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidskeuze ten aanzien van Hoofdfietspaden binnen de 

bebouwde kom 

 

Het gehele netwerk van hoofdfietspaden binnen de bebouwde kom 

dient verlicht te zijn al dan niet door verlichting langs de hoofdrijbaan. 

De fietspaden worden van wit licht voorzien. 
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 Overige fietspaden 

 Bij overige fietspaden bestaat de keuze uit: 

 a. langs het fietspad een kwalitatief goede verlichting plaatsen.  

 b. geen verlichting aanbrengen 

Indien een kwalitatief goede verlichting vanuit lichthinder (of 

milieuwetgeving) niet wenselijk is, gaat de voorkeur er naar uit om geen 

verlichting te plaatsen. Bij een tussenoplossing zoals minder 

lichtmasten of minder fel licht kan er sprake zijn van schijnveiligheid.  

 

Een fietspad niet behorend tot het netwerk van hoofdfietspaden is dus 

niet verlicht of volledig verlicht conform de ROVL 2011 aanbeveling. Bij 

de keuzebepaling dient te worden bekeken of een alternatieve route 

voorhanden is. 

 

Sociale veiligheid is tegenstrijdig met het aanbrengen van struikgewas 

en dergelijke, hoe plezierig het effect daarvan overdag ook is. 

Voorwaarde is wel dat enkele meters naast het fietspad geen 

begroeiing hoger dan een halve meter staat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidskeuze ten aanzien van de overige fietspaden binnen de 

bebouwde kom 

 

Daar waar schijnveiligheid kan ontstaan, wordt geen verlichting op de 

fietspaden/paden aangebracht. 
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 9.2.3 Gebieden met verblijfsfunctie 

De functie "bevorderen sociale veiligheid" staat in verblijfsgebieden 

voorop. Binnen de verblijfsgebieden kan men een onderscheid maken 

tussen woongebieden (woonstraat/plein, woonerf, voetpad, 

parkeerterrein, parken), onbewoonde gebieden en winkelgebieden. 

 

 Woonstraten 

OVL speelt een belangrijke rol bij het creëren van sociale veiligheid en 

herkenbaarheid. In de woongebieden in de gemeente wil de gemeente, 

waar nodig wordt geacht, vasthouden aan de gelijkmatigheid van de 

ROVL-2011. 

Daar waar de gemeente Haren wil gaan dimmen wordt een dimregime 

toegepast met het maximaal dimmen tot 50 % van het standaard 

niveau. Dit zodat een uniform beeld wordt gehanteerd ten aanzien van 

het dimmen en er geen verschillen ontstaan binnen de 

gemeentegrenzen. Dit is enerzijds voordelig voor een uniform lichtbeeld 

in de gemeente en anderzijds aantrekkelijk vanuit beheer oogpunt. 

 

Deze gebieden dienen vanuit het oogpunt van sociale veiligheid en 

vanuit verkeersveiligheid te worden voorzien van verlichting. In de 

woonstraten is de diversiteit aan bijzondere verkeerssituaties het 

grootst. Denk hierbij aan spelende kinderen tussen geparkeerde auto’s. 

In die gevallen is het voor bestuurders van motorvoertuigen van belang 

dat zij snel kunnen anticiperen op bijzondere verkeerssituaties. 

Aanwezige verlichting vergroot de attentie en dus de reactiesnelheid. 

 

De kleur heeft invloed op onze beleving en waardering van het licht. 

Onderzoek heeft onder andere uitgewezen dat "wit" licht door mensen 

als het meest veilig wordt ervaren, vooral vanwege het feit dat bij "wit" 

licht een goede kleurherkenning mogelijk is. 

 

   

Beleidskeuze ten aanzien van woonstraten binnen de bebouwde 

kom 

 

Bij nieuw aanleg en vervanging wordt wit licht, LED verlichting 4000K 

toegepast. 

Ten aanzien van de gelijkmatigheid wordt de ROVL 2011 richtlijn 

gehanteerd. 

Ten aanzien van de verlichtingssterkte wordt de ROVL 2011 richtlijn -/- 

20% gehanteerd. 

Na 23.00 uur tot 06.00 uur wordt tot maximaal 50% gedimd 
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 Voetpaden 

Voetpaden moeten per situatie beoordeeld worden, niet elk voetpad 

hoeft verlicht te worden. Langs voetpaden dient alleen openbare 

verlichting te worden aangebracht als het voetpad ook 's avonds deel  

uitmaakt van een doorgaande route. Daarnaast moet worden gekeken 

naar de nabijheid van alternatieve voetgangersroutes.  

 

 Parken 

Parken worden in principe niet verlicht mede uit oogpunt van 

lichthinder. De aanwezigheid van alternatieve routes dient bij deze 

keuze te worden betrokken. Daarnaast is vooral bij het verlichten van 

parken de kans groot dat een zekere "schijnveiligheid" wordt gecreëerd. 

Alleen in het geval door het park een (fiets)pad loopt waar veel gebruik 

van gemaakt wordt dient dit (fiets)pad goed verlicht te worden. 

Indien een park zonder openbare verlichting toch veel gebruik wordt, 

kan het plaatsen van openbare verlichting alsnog overwogen worden. 

Het oplossen van het probleem schijnveiligheid vraagt echter wel om 

een integrale benadering, zoals het aanpassen van 

groenvoorzieningen, verbeteren zichtlijnen, handhaving en toezicht. 

   

 Parkeerterreinen 

Ook met betrekking tot het verlichten van parkeerterreinen dan wel -

plaatsen is de keuze afhankelijk van de specifieke situatie. 

Parkeerplaatsen in verblijfsgebieden dienen zo veel mogelijk te worden 

verlicht door de straatverlichting. Bij parkeerterreinen dan wel -plaatsen 

in winkelgebieden dient de bezettingsgraad in de avonduren in de 

keuze te worden betrokken.  

 

 

 

 

 Winkelgebieden 

Bij het verlichten van winkelstraten en -gebieden is het belangrijk dat 

rekening wordt gehouden met de rol van verlichting ten behoeve van 

reclame en andere commerciële uitingen.  

 

 Industriegebieden 

Industrieterreinen behoren ook tot de verblijfsgebieden en dienen te 

worden voorzien van "wit" licht met een kleurtemperatuur van 4000K.  

 

 

 

 

Beleidskeuze ten aanzien van gebieden met een verblijfsfunctie 

binnen de bebouwde kom 

 

De gemeente streeft er naar om zoveel mogelijk klachten over sociale 

veiligheid als gevolg van het ontbreken van verlichting dan wel door 

onvoldoende verlichtingsniveau op te lossen. 

Een voetpad moet alleen openbaar verlicht worden als deze ook ‘s 

avonds deel uitmaakt van een doorgaande route.  

Parken worden in principe niet verlicht om schijnveiligheid te 

voorkomen. 

Parkeerterreinen worden voorzien van een goede openbare verlichting. 

In de winkelgebieden dient er rekening gehouden te worden met de 

commerciële uitingen. 
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 9.3 Beleid buiten de bebouwde kom 

Het gevoel van sociale veiligheid op wegen buiten de bebouwde kom 

met vrij liggende fietspaden speelt zich af op het fietspad en niet op de 

rijbaan. Bij vervanging van de  verlichting moet overwogen worden de 

verlichting te verplaatsen naar het fietspad. 

 

Uitgangspunt bij de zorgvuldige beoordeling van verzoeken om 

openbare verlichting in het buitengebied “buiten de hoofdwegen” dient 

te zijn dat hier in principe geen verlichting wordt geplaatst.  

Alleen indien bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de 

verlichting een hoofdoorzaak kan zijn van een bepaalde onveilige 

situatie (een bochtig tracé, kruisingen en oversteekplaatsen(fietsers), 

dient hiertoe te worden overgegaan. 

 

Openbare verlichting tast het ecologische evenwicht in de biotopen aan 

en heeft daardoor een negatief effect op de habitatkwaliteit van diverse 

soorten dieren. Om dit zoveel mogelijk te beperken kan in de 

nachtelijke uren de verlichting worden uitgeschakeld en of 

vraagafhankelijk worden gemaakt. 

 

De gemeente sluit zich aan bij het belang dat de provincie hecht aan 

een donker en stil buitengebied. Het toepassen van OVL in het 

buitengebied zal daarom plaatsvinden volgens het ‘Niet verlichten, 

tenzij…’-principe. Dit houdt in dat er zwaarwegende redenen moeten 

zijn om wel verlichting toe te passen. Er zal eerst geprobeerd worden 

om met andere (duurzame) maatregelen te voorzien in de 

verlichtingsbehoefte. 

Mocht er oriëntatieverlichting worden toegepast zal deze verlichting van 

laag niveau zijn om enkel de ter oriëntatie te dienen en niet om te 

verlichten. Dit om enige vorm van zichtverlies na de verlichting te 

voorkomen. 

 

Beleidskeuze buiten de bebouwde kom 

 

Het aantal verlichte wegen buiten de bebouwde kom zal niet worden 

uitgebreid. 

 

Openbare verlichting dient buiten de bebouwde kom alleen te worden 

geplaatst langs de hoofdwegen en wanneer de verkeersveiligheid (= de 

objectieve veiligheid) hierom vraagt. Wit licht geniet dan de voorkeur.  

 

Bij vervanging van verlichting langs wegen met een vrij liggend fietspad 

wordt de verlichting als oriëntatie verlichting met een laag vermogen 

verplaatst naar het fietspad. In de nachtelijke uren wordt de verlichting 

vraagafhankelijk gemaakt. 

 

Wanneer oriëntatieverlichting wordt toegepast zal dit bestaan uit 

verlichting met een laag lichtniveau om zichtverlies na de verlichting te 

voorkomen 

 

Daar waar het verantwoord is wordt de verlichting in de nachtelijke uren 

uitgeschakeld. 
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 9.4 Beleid semi openbare en particuliere ruimten 
Voor goede verlichting in deze semi openbare gebieden dient de 

eigenaar zorg te dragen. De gemeente Haren heeft wel een 

handhavingstaak in deze ruimten. 

 

 

 

 9.5 Beleid wegen niet in beheer bij de gemeente 

Enkele wegen buiten de bebouwde kom vallen onder het beheer van 

het Rijk respectievelijk de Provincie. Het al dan niet verlichten van deze 

wegen en aanliggende (brom)fietspaden, is in eerste instantie een 

verantwoordelijkheid van de desbetreffende wegbeheerder. De 

gemeente heeft richting andere overheidsinstanties een adviserende rol 

 

 

 9.6 Lichthinder 

Lichthinder is licht dat als hinderlijk en verblindend wordt ervaren. Een 

voorbeeld hiervan is licht dat ’s avonds de woonkamer in schijnt of 

verblindend werkt op de weg. Met een kleine ingreep is de klacht op te 

lossen en soms moet een lichtmast verplaatst worden. De industrie 

heeft het onderwerp ook serieus genomen en armaturen op de markt 

gebracht die lichthinder tot een minimum kunnen beperken. 

Voortdurend zal een goede balans moeten worden gevonden tussen 

esthetica, functionaliteit, lichthinder en verblinding. Gemeente Haren 

hecht veel waarde aan het voorkomen van lichthinder en stelt met deze 

reden bepaalde eisen aan toe te passen armaturen 

 

 

 

 

 

Beleidskeuze semi openbare en particuliere ruimten 

 

Het verlichten van niet openbare terreinen is in eerste instantie een 

verantwoordelijkheid van de eigenaar. In verband met de sociale 

veiligheid dient de gemeente desgewenst adviserend op te treden 

 

 

Beleidskeuze wegen niet in beheer bij de gemeente 

 

Verlichting langs wegen en aanliggende (brom)fietspaden die niet 

onder het gemeentelijke beheer vallen, is primair een 

verantwoordelijkheid van de desbetreffende wegbeheerder. De 

gemeente heeft in deze een adviserende taak 

 

 

Beleidskeuze ten aanzien van lichthinder 

 

Bij nieuwe verlichtingsontwerpen zullen ter voorkoming van lichthinder 

alleen armaturen worden toegepast waarvan het uittredende licht niet 

boven het denkbeeldige horizontale vlak uitkomt en waarvan de 

lichtbron voldoende is afgeschermd om verblinding te voorkomen. 
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 9.7 Afstemming met groenvoorzieningen 

Het handhaven van een uitgebreide groenvoorziening kan betekenen 

dat gevraagd wordt om meer verlichting en leidt daardoor tot een 

stijging van het energiegebruik. Hierdoor ontstaat de paradoxale 

situatie dat groenvoorziening vanuit het oogpunt van openbare 

verlichting milieubelastend kan werken. 

Daarnaast brengt het niet afstemmen van de openbare verlichting op 

de aanplanting van bomen (en andersom) extra kosten met zich mee in 

die zin dat jaarlijks vele bomen gesnoeid dienen te worden. 

Uitgangspunt dient te zijn dat zowel beplanting als openbare verlichting 

de ruimte krijgen die zij nodig hebben door een integrale afweging 

groen en openbare verlichting. 

 

9.8 Wegdekreflectie  

Een verhoogd reflecterend wegdek zal resulteren in verhoogde 

luminantie van het wegdek. Dit houdt recht evenredig ook in dat er met 

minder licht (door middel van dimmen en/of minder masten) er een 

gelijke luminantie kan worden behaald als in de bestaande situatie met 

een standaard wegdek. Sneeuw is bijvoorbeeld zeer licht van kleur en 

heeft hoge reflecterende eigenschappen. Dit is ook de reden dat bij 

nacht een besneeuwde straat beter verlicht aandoet dan eenzelfde 

straat in een zomernacht.  

Dezelfde werking geldt in principe ook voor een hoger reflecterend 

wegdek. Zo zal een lichte kleur betonnen wegdek beter zicht bieden 

dan een donker zwart asfalt wegdek. Anderzijds zullen door de 

verhoogde contrastwerking van het lichte wegdek obstakels en het 

verloop van de weg ook eerder zichtbaar zijn. Om een optimaal 

rendement te behalen dient te worden gezocht naar de optimale 

combinatie van zowel structuur- als reflectie-eigenschappen van een 

wegdek. Met name door voetgangers en fietsers wordt dit als zeer 

prettig ervaren 

 

Beleidskeuze ten aanzien van groenvoorzieningen 

 

Daar waar bestaande groenvoorzieningen (bomen) aanwezig zijn, zal 

het plaatsen van de openbare verlichtingsmasten ondergeschikt zijn 

aan deze boomstructuur.  

Daar waar groenvoorzieningen aanwezig zijn, zal de afstand mast - 

boom minimaal 5 meter bedragen. 

 

 

 

 

 

 

Beleidskeuze ten aanzien van wegdekreflectie 

 

De gemeente voorziet, bij onderhoud of vervanging van 

verhardingslagen de verharding van een hoger reflecterende steenslag. 
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9.9 Ontwerpen openbare verlichting 

 Ongeveer de helft van het totale energieverbruik van gemeenten is toe 

te schrijven aan openbare verlichting. Veel nieuwe typen verlichting 

hebben naast energiezuinigheid als voordeel dat ze ook langer 

meegaan waardoor ze minder onderhoud nodig hebben. Nu investeren 

kan daarom op den duur winst (minder energiekosten en minder 

onderhoudskosten) opleveren. Het milieu wordt ook hierdoor minder 

belast. 

 

Behalve openbare verlichting zijn er ook alternatieven die de functie 

van openbare verlichting ondersteunen of vervangen.  

 

Bij openbare verlichting dient het materiaalgebruik te worden afgestemd 

op efficiënt verlichten door: 

 energiezuinige lampen en armaturen 

 goede spiegeloptiek/lensoptiek van armaturen 

 toepassen retro reflecterend materiaal ten behoeve van geleiding 

van wegverkeer in zowel belijning als betonband; 

 toepassen kattenogen ten behoeve van geleiding van 

wegverkeer; 

 gebruik LED’s 

 toepassen dynamische verlichting en slimme technieken 

 

Strengere richtlijnen, zoals het Nationaal  energieakkoord, kunnen 

gemakkelijker worden gehaald met toepassingsgerichte 

besturingssystemen. Lichtmanagementsystemen maken dit vooral 

mogelijk door gebruik te maken van intelligente detectiemogelijkheden. 

Professioneel lichtmanagement bespaart niet alleen energie, maar kan 

ook zorgen voor de gewenste hoeveelheid licht of sfeer. 

 

 

 

Gelijkspanning biedt nog meer mogelijkheden om de 

energiedoelstelling te kunnen realiseren en de exploitatiekosten te 

drukken. Bij nieuwe aanleg behoort het toepassen van openbare 

verlichting op gelijkspanning tot de mogelijkheden. 

 

Beleidskeuze ovl ten aanzien van ontwerpen openbare verlichting 

 

Door middel van efficiënt verlichten, het toepassen van passieve en 

actieve markering en het toepassen lichtmanagementsystemen kan 

een voldoende verlichtingsniveau in de openbare ruimte worden bereikt 

en energie worden bespaard. 

 

Er zal toekomstbestendig worden geïnvesteerd in de openbare 

verlichting gericht op de technische ontwikkelingen en verlichting op 

maat. 
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10  FINANCIELE KADERS 
  

10.1 Ontwikkelingen in het beheer en onderhoud 

Het ontwerp, de aanleg, onderhoud en beheer van de openbare 

verlichting valt onder de verantwoordelijkheid van onze gemeente. Het 

onderhoud en beheer van het bovengrondse deel van het OV-net van 

de betreffende provincies en gemeenten is aanbesteed en wordt sinds 

1 januari 2013 voor de duur van 4 jaar verzorgd door respectievelijk 

ZIUT ten aanzien van het onderhoud en aanleg en het ontwerp en 

beheer wordt uitgevoerd door TAUW.  

 

Het uiteindelijke doel is verlichting op straat met daaraan verbonden de 

randvoorwaarden. Belangrijk is dat contractueel de taken en 

verantwoordelijkheden van de opdrachtgever (wegbeheerder) en 

opdrachtnemer (energiebedrijf) voor het leveren van licht goed geregeld 

zijn.  

 

10.2 Prognose kostenontwikkeling 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de besparing op de 

exploitatiekosten van de openbare verlichting. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vervanging 

In 2014 en 2015 zijn een aantal vervangingen uitgesteld in afwachting 

van het nieuwe beleidsplan.  

Door betere conserveringstechnieken en beschermingsmethodieken 

kan voor het afschrijven van een lichtmast een termijn van 40 jaar 

worden gehanteerd i.p.v. 30 jaar en voor het afschrijven van een 

armatuur 20 jaar. Derhalve zijn tot en met 2025 1639 lichtmasten (€ 

926.035) en 2895 armaturen (€ 1.240.508) aan vervanging toe. 

Hiermee is een totale investering gemoeid van € 2.166.543. Dit is een 

gemiddelde investering van € 216.650 per jaar exclusief de VAT 

kosten. Inclusief de VAT kosten (15%/jaar) bedraagt de gemiddelde 

investering € 250.000/jaar 

 
 

Daarnaast wordt ook openbare verlichting vervangen of aangepast bij 

reconstructies, uitbreiding en bij wijkvernieuwing wanneer de bestaande 

verlichting niet meer goed aansluit.  

 

Uiteraard zal hier speciale aandacht worden besteed aan duurzame 

verlichting (LED verlichting) en verlichtingsmanagement. Deze 

investeringen zullen leiden tot een daling in de onderhoudskosten van 

ca € 25.000. Door de toepassing van nieuwe technieken, zal enerzijds 

de kwaliteit verhoogd worden en anderzijds zullen de exploitatiekosten 

(energiekosten en netwerkkosten) met € 17.500 verminderen.  

Het energieverbruik zal met 270745 kWh afnemen en de CO2 productie 

zal met 165.150 kg afnemen. 

 

Er is gekozen voor LED verlichting omdat de investeringskosten 

nauwelijks meer verschillen van de conventionele armaturen en de 

effecten op minder milieu belasting hoger zullen zijn (zie tabel blz. 33). 

 

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Energie kosten -€              1.751€     3.502€     5.252€     7.003€     8.754€     10.505€   12.256€   14.007€   15.757€   17.508€   

Onderhoudskosten -€              2.606€     5.211€     7.817€     10.422€   13.028€   15.633€   18.239€   20.844€   23.450€   26.055€   

Productie CO2 in kg 0 16.515 33.031 49.546 66.062 82.577 99.093 115.608 132.123 148.639 165.154

Besparing exploitatie

Totaal VAT 15% Totaal incl VAT Jaarlijks Afgerond

masten 926.035€                138.905€                1.064.940€            106.494€                107.000€                

armaturen/OLC 1.240.508€            186.076€                1.426.584€            142.658€                143.000€                
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Reductie energieverbruik in kWh 

Jaar LED PLL 

2015 643.500 643.500 

2016 627.509 634.135 

2017 611.518 624.770 

2018 595.527 615.406 

2019 579.536 606.041 

2020 563.545 596.676 

2021 547.554 587.311 

2022 531.563 577.946 

2023 515.572 568.582 

2024 499.581 559.217 

2025 483.590 549.852 
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Bijlage 11.1: Lijst van afkortingen en begrippen 
 
Abri – wachthuisje bij bushalte 

AC – Alternate Current of wisselspanning 

Actieve markering - is een markering in het wegdek die zelf licht geeft. 

Anodiseren – is een oppervlaktebehandeling om metalen zoals aluminium 

en titanium te voorzien van een oxidelaag 

Atmosferische omstandigheden – op de atmosfeer betrekking hebbend 

Biotopen – gebieden met een uniform landschapstype waarin bepaalde 

organismen kunnen gedijen 

Candela – een eenheid  van lichtsterkte 

CRI – Collor Rendering Index maat voor de kwaliteit van de kleurweergave 

van een lichtbron, uitgedrukt in een getal tot maximaal 100 

Corrosie – materiaal dat wordt aangetast door oxidatie  

DC – Direct Current of gelijkspanning 

Dimmen – is het verminderen van de hoeveelheid licht op een bepaalde 

plek of in een bepaalde ruimte 

Dynamische verlichting – openbare verlichting waarvan het lichtniveau 

afhankelijk is van actuele omstandigheden zoals verkeersintensiteit, 

weersomstandigheden, calamiteiten, werk in uitvoering, enzovoort 

CO2 – Koolstofdioxide, ook kooldioxide of koolzuurgas genoemd, is een 

anorganische verbinding van koolstof en zuurstof 

E.H.S. – Ecologische HoofdStructuur 

Ecologisch evenwicht – een natuurlijk evenwicht waardoor er een 

bepaalde vorm van stabiliteit is 

Energieakkoord – is een Nederlandse overeenkomst uit 2013 tussen de 

overheid en ruim veertig organisaties over energiebesparing, duurzame 

energie en klimaatmaatregelen 

Erftoegangsweg – erftoegangswegen zijn wegen die erven toegankelijk 

maken. Met erven worden bijvoorbeeld woonstraten en pleinen bedoeld. 

Dit betekent dat groepen verkeersdeelnemers zoals fietser, auto’s en 

voetgangers hiervan gebruik maken 

Gebiedsontsluitingsweg – Gebiedsontsluitingswegen zijn wegen met 

twee functies: enerzijds het stromen en anderzijds het uitwisselen van 

verkeer. Deze functies worden echter naar plaats gescheiden, stromen 

vindt plaats op de wegvakken, uitwisselen gebeurt op de kruispunten 

Gelijkmatigheid – is de verhouding van tussen de minimale 

verlichtingssterkte en de gemiddelde verlichtingssterkte op een oppervlak 

Gemeenschappelijke regeling - is een Nederlandse wet, waarin 

samenwerkingsverbanden worden geregeld tussen openbare lichamen 

zoals gemeenten, provincies en waterschappen. 

Habitat – plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt 

Kleurtemperatuur – maat voor de kleurindruk van een lamp uitgedrukt in 

Kelvin (K)  

Kleurweergave – de getrouwheid waarmee (wit) licht oppervlaktekleuren 

weergeeft 

LED (Light Emmitting Diode) – halfgeleider die licht van een bepaalde 

golflengte uitstraat als er een gelijkstroom doorheen wordt geleid 

Lichtbron – een object dat licht uitzendt 

Lichthinder - is de overlast die mensen, dieren en planten ondervinden 

door lichtvervuiling 

Lichtvervuiling - is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving 

door overmatig gebruik van kunstlicht. 

Lux (lm/m2) – is een eenheid van verlichtingssterkte uitgedrukt in 

lumen/m2: 1 lux is de verlichtingssterkte voortgebracht door 1 candela op 

een oppervlak loodrecht op de lichtstralen op een afstand van 1 meter van 

de bron 

Managementsysteem – Een systeem waarmee op afstand de openbare 

verlichting kan worden bewaakt en eventueel beinvloed  

NEN 3140 – is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering 

van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het 

laagspanningsgebied 
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NPR 13201-1 – Nederlandse PraktijkRichtlijn is een richtlijn voor openbare 

verlichting voor de ROVL 2011 

NSVV – Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde 

Openbare verlichting – straatverlichting langs wegen en op andere 

plaatsen in de openbare ruimte 

Oriëntatie verlichting – met oriëntatieverlichting worden alle lichtbronnen 

bedoeld die jou helpen met het vinden van de weg. 

Oxide - een verbinding tussen een ander element en zuurstof waarin 

zuurstof als oxidator optreedt en de oxidatietoestand -2 aanneemt (O2-) 

Participatieladder – is de mate van invloed die actieve burgers kunnen 

uitoefenen te toetsen 

Passieve markering – markering in het wegdek die zelf geen licht geeft 

ROVL 2011 – Richtlijn Openbare VerLichting 2011.  

Samenwerkingsovereenkomst – samenwerking van juridisch zelfstandig 

blijvende ondernemingen voor het beschermen of bevorderen van 

gemeenschappelijke belangen 

Schijnveiligheid - is een denkbeeldige veiligheid. Iemand kan zich veilig 

voelen maar het rationeel gezien niet zijn en andersom. Dit wordt ook wel 

schijnveiligheid (resp. schijnonveiligheid) genoemd. 

Slaapwaakritme – ook wel circadiaan ritme is een biologisch ritme 

waarvan de cyclus ongeveer één dag duurt 

Storende verblinding – verblinding die de waarneming nadelig beïnvloed, 

zonder dat dit noodzakelijkerwijs als hinderlijk wordt ervaren 

TCO – Total Cost of Ownership is het volledig inzichtelijk maken van alle 

kosten gerelateerd aan de aanschaf en gebruik gedurende de 

levenscyclus van ingekochte goederen en diensten 

Verkeersregelinstallatie – een installatie om het verkeer te regelen die 

bestaat uit de verkeerslichten, voertuigdetectoren, detectielussen en een 

regelsysteem daarvoor 

Verlichtingssterkte – maat voor de hoeveelheid licht op een bepaald 

oppervlak (lm/m2), de eenheid lux.  

Wegdekreflectie - Reflectie of weerkaatsing van elektromagnetische 

straling zoals licht 
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Bijlage 11.2: Literatuurverwijzingen 

 
Normen en aanbevelingen 
 
NEN 3140 – Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van 
werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het 
laagspanningsgebied 
 
ROVL 2011 - Richtlijn Openbare verlichting, hulpmiddel betreffende het 
realiseren van de juiste kwaliteit van openbare verlichting op de juiste plek 
 
Nieuw Burgerlijk wetboek - een Nederlands wetboek en maakt deel uit 
van het Nederlandse burgerlijk recht 
 
Politiekermerk veilig wonen (PKVW) - is een veiligheidsinstrument dat 
bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen 
en buurten en wijken 
 
Keurmerk Veilig ondernemen (KVO) - Het KVO zorgt dat 
ondernemersvereniging samen met de gemeente, politie en brandweer 
afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken 
 

Hoofdstuk 1 
- Beleidsplan gemeente Haren 2015-2014 

 

Hoofdstuk 2 
- Gemeenschappelijke regeling 1967-1986, een 

gemeenschappelijke regeling van wegbeheerders over alle bij hen 
in eigendom zijnde bezittingen en rechten zonder enige 
uitzondering, welke ten dienste stond aan de openbare verlichting. 

- Samenwerkingsovereenkomst 1986-2011, in verband met een 
wetswijziging (Elektriciteitswet 1986) was de gemeenschappelijke 
regeling omgezet in een samenwerkingsovereenkomst met de NV 
EGD. Deze samenwerkingsovereenkomst was gebaseerd op de 
gemeenschappelijke regeling 

- Uitspraak in kort geding van de voorzieningenrechter van de 
voormalige rechtbank Groningen d.d. 10 februari 2012 
(ECLI:NL:RBGRO:2012:BV3566) 

 

Hoofdstuk 3 
- College akkoord: Richting geven, ruimte bieden en verbinden 
- Nationaal Energieakkoord: – een Nederlandse overeenkomst 

tussen de overheid en ruim veertig organisaties over 
energiebesparing, duurzame energie en klimaatmaatregelen 

- Beleidsnotitie duurzaamheid 2015-2017 gemeente Haren 
 

Hoofdstuk 4 
- Provinciaal omgevingsplan Groningen: De provincie Groningen 

heeft in haar provinciaal omgevingsplan (POP)  duisternis als een 
van de belangrijke kernkarakteristiek van het Groninger land 
benoemd. 

- Eindrapport duisternis onderzoek provincie Groningen: Onderzoek 
van een aantal verschillende aspecten van de licht en 
duisternissituatie in de provincie Groningen. 

 

Hoofdstuk 5 
- Groot gelijk: de toekomst van gelijkspanning in Nederland 

 

Hoofdstuk 6 
- Beleidsplan 2005-2014 gemeente Haren 
- Areaalgegevens gemeente haren 

 

Hoofdstuk 7 
- Div aanbevelingen en richtlijnen NSVV 

 

Hoofdstuk 8 
- Eindrapport duisternis onderzoek provincie Groningen: Onderzoek 

van een aantal verschillende aspecten van de licht en 

duisternissituatie in de provincie Groningen. 

- Richtlijn Openbare Verlichting NSVV 
- Richtlijn Lichthinder NSVV 
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Bijlage 11.3: Evaluatie beleidsplan 2005-2015 
 
Zie notitie: Evaluatie beleidsplan 2005-2014 d.d. 6 april 2015 
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Bijlage 11.4: Resultaten enquête 
 
Zie notitie: Resultaten enquête t.b.v. beleidsplan openbare verlichting 
2015-2020 d.d. 6 april 2015  


