
Gemeente Steenbergen

projectnummer 0408014.00

definitief revisie 03

23 mei 2016

Beheerplan Openbare
verlichting 2017-2021





Beheerplan Openbare verlichting 2017-2021
Gemeente Steenbergen
projectnummer 0408014.00
23 mei 2016 revisie 03

Blad 1 van 18

Inhoudsopgave Blz.

1 Inleiding 2
1.1 Aanleiding 2

1.2 Doel 2

1.3 Leeswijzer 2

2 Huidige situatie 3
2.1 Areaalgegevens 3

2.2 Kwaliteit 4

3 Uitgangspunten in beheer 5
3.1 Het belang van beheer en onderhoud 5

3.2 Evaluatie huidige beheerplan 5

4 Beheerstrategie 7
4.1 Ambitie 7

4.1.1 Einde levensduur vervangen 7

4.1.2 Directe uitvoering motie ‘een verlichte opbrengst’ 7

4.2 Beheer en onderhoud 8

4.2.1 Masten 8

4.2.2 Armaturen 9

4.2.3 Lampen 10

4.2.4 Energieverbruik 10

4.2.5 Ontwikkelingen duurzaamheid & innovatie 11

5 Financiën 12
5.1 Financiële middelen 12

5.1.1 Benodigde financiële middelen 12

5.1.2 Beschikbare financiële middelen 16

5.2 Financiële strategie c.q. kostendekking 16

6 Conclusies en aanbevelingen 17
6.1 Conclusies 17

6.2 Aanbevelingen 17

Bijlage 1 Motie ‘een verlichte opbrengst’



Beheerplan Openbare verlichting 2017-2021
Gemeente Steenbergen
projectnummer 0408014.00
23 mei 2016 revisie 03

Blad 2 van 18

1 Inleiding

De openbare ruimte is van groot belang, het levert een belangrijke bijdrage aan de woon-, werk-
en leefomgeving. De gemeente Steenbergen is verantwoordelijk voor het beheer van deze
openbare ruimte. Openbare verlichting maakt hier onderdeel van uit.

1.1 Aanleiding

In 2009 is het beleidsplan openbare verlichting "Beleidsnota openbare verlichting 2010-2014"
vastgesteld. De afgelopen jaren is het beheer van de openbare verlichting in Steenbergen volgens
deze kaders ingevuld. Het huidige plan heeft een looptijd tot en met 2014. Voor de komende
planperiode dient het plan te worden geactualiseerd.

Afgelopen jaren zijn er succesvolle pilots met LED-verlichting uitgevoerd en is de toepassing van
LED-verlichting verder uitgerold. In vervolg hierop heeft de Gemeenteraad d.d. 25 februari 2016
een motie ingediend, ‘een verlichte opbrengst’, waarin om een kosten/batenanalyse van
integrale vervanging op korte termijn van alle oude openbare verlichting door LED verlichting
gevraagd wordt.

1.2 Doel

Het doel van dit beheerplan is om duidelijke kaders te stellen voor het beheer van de openbare
verlichting in de gemeente Steenbergen voor de periode 2017-2021. Hierbij gaat in het bijzonder
aandacht uit naar de toepassing van LED-verlichting. Met deze kaders wordt voor zowel de Raad
als de ambtelijke organisatie duidelijkheid verschaft over de ambitie, het areaal, de kwaliteit en
de inzet van financiële middelen voor het beheer en onderhoud van openbare verlichting. Met
het beheerplan wordt tevens het benodigde inzicht met betrekking tot onderhoud van
kapitaalgoederen aan de provincie Noord-Brabant gegeven waar ze in haar circulaire (d.d. 24
april 2015) om vraagt.

Actualisatiecyclus beheerplan

1.3 Leeswijzer

In dit document is in hoofdstuk 2 de huidige situatie uiteengezet. Hierbij wordt ingegaan op het

te beheren areaal en de huidige kwaliteit (Wat hebben we?). Vervolgens worden in hoofdstuk 3

de uitgangspunten in het beheer toegelicht. Aansluitend volgt in hoofdstuk 4 de beheerstrategie

(Wat willen we bereiken en hoe gaan we dit bereiken?). In hoofdstuk 5 zijn de financiële middelen

uitgewerkt om het beheer en onderhoud de komende jaren vorm te geven (Wat kost het beheer

en onderhoud en hoe wordt dit gefinancierd?). Tot slot volgen in hoofdstuk 6 de conclusies en

aanbevelingen.
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2 Huidige situatie

Om het areaal te kunnen beheren is het allereerst van belang om inzicht te hebben in wat het te
beheren areaal is. De centrale vraag in dit hoofdstuk is: Wat hebben we?

2.1 Areaalgegevens

Het areaal aan openbare verlichting bestaat uit:

• 5.539 masten;

• 5.580 armaturen;

• 5.596 lampen;

• Kasten;

• OVL voedingsnet;

• Eén verkeersregelinstallatie.

Dit betreft een momentopname. Door onderhoud, reconstructies en aanleg ontstaan er
wijzigingen in het areaal van openbare verlichting.

De gemeente Steenbergen heeft in totaal 5.539 masten in beheer. In onderstaande figuur is de
leeftijdsopbouw van het areaal masten weergegeven.

Uit de figuur komt naar voren dat een belangrijk deel van de masten in de periode 2010-2015 is
aangelegd, circa 20% van het totale areaal. Ten opzicht van de situatie in 2009 is de gemiddelde
leeftijd van het areaal gedaald.
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Verkeersregelinstallatie (VRI)
Sinds de overdracht van de voormalige provinciale weg N259 heeft de gemeente Steenbergen
een verkeersregelinstallatie (VRI) in beheer. Het betreft de installatie op de T-kruising van de
Halsterseweg en de Stierenweg. De installatie bestaat uit twee zogenaamde zwenkmasten en
twee rechte masten voor het snelverkeer, aangevuld met drie drukknopmasten voor het
langzame verkeer.

Verder bestaat de installatie uit:

• Lantaarns met achtergrondschilden;

• Ledlampen;

• Drukknopinstallaties;

• Detectielussen;

• Voedings- en schakelkast;

• Verkeersautomaat.

Het onderhoud van de installatie is ondergebracht in een servicecontract, wat door de gemeente
Bergen op Zoom wordt uitgevoerd. Het onderhoud bestaat onder andere uit:

• Conserveren van de masten;

• Periodiek vervangen van de lampen;

• Periodieke controles en vervangen van zekeringen;

• Kleinschalige herstelwerkzaamheden;

• Vervanging bij einde van de technische levensduur.

De bekostiging van het regulier- en vervangingsonderhoud van deze installatie maken geen
onderdeel uit van dit beheerplan.

2.2 Kwaliteit

De huidige kwaliteit van de openbare verlichting is redelijk tot goed.
In de planperiode van het vorige beheerplan is het structureel onderhoud op orde gebracht.
Destijds is geconstateerd dat er sprake was van een achterstand in de vervanging van de
openbare verlichting. Afgelopen jaren hebben er extra vervangingen plaatsgevonden om op deze
achterstand in te lopen. De komende jaren wordt de vervangingsachterstand verder opgepakt.

Met het oog op deze ontwikkeling zal de gemiddelde leeftijd van het areaal dalen en de kwaliteit
van de openbare verlichting verder toenemen. Met de vervanging worden de installaties
enerzijds gemoderniseerd, een toename van de fysieke kwaliteit, en anderzijds wordt de
verlichtingskwaliteit verbeterd conform de richtlijn ROVL-2011.
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3 Uitgangspunten in beheer

3.1 Het belang van beheer en onderhoud

Ten aanzien van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en specifiek voor de
openbare verlichting zijn wettelijke eisen gesteld. Hieruit volgen een aantal minimale
randvoorwaarden voor het beheer en onderhoud van openbare verlichting. Voor openbare
verlichting hebben deze minimale randvoorwaarden betrekking op het aspect veiligheid.

Op basis van het Burgerlijk Wetboek is de gemeente aansprakelijk voor schade als men niet
voldoet aan de eisen die men aan de openbare verlichting mag stellen (staat van onderhoud) en
daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert.

Het aspect veiligheid is verder onder te verdelen in:

• Verkeersveiligheid: voor zowel gemotoriseerd verkeer als kwetsbare
verkeersdeelnemers een voldoende overzichtelijke situatie waarborgen;

• Sociale veiligheid: de mate waarin mensen zich veilig voelen. Hierbij gaat het met name
over de overzichtelijkheid van de directe omgeving;

• Elektrische veiligheid: het waarborgen van de elektrische veiligheid van de openbare
verlichtingsinstallatie. Hiervoor zijn de NEN-1010, NEN-3140 en NEN-50110 van
toepassing.

Richtlijn ROVL-2011
De Richtlijn Openbare Verlichting 2011 (ROVL-2011) is opgesteld door de Nederlandse Stichting
voor Verlichtingskunde (NSVV) op verzoek van de Taskforce Verlichting. In deze richtlijn zijn
handreikingen opgenomen voor het maken van de beleidsafweging voor de keuze tot verlichten,
dan wel niet verlichten, dan wel te besluiten tot een alternatieve maatregel.

Binnen de gemeente Steenbergen wordt het beheer van openbare verlichting zoveel mogelijk
binnen de kaders van de ROVL-2011 opgepakt. Aanvullend op de ROVL-2011 wordt in de
gemeente het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) toegepast. Met dit keurmerk wordt nader
ingegaan op het aspect sociale veiligheid.

3.2 Evaluatie huidige beheerplan

In de afgelopen 6 jaar zijn er binnen de gemeente Steenbergen volop ontwikkelingen geweest op
het gebied van openbare verlichting. Het beleid is met name gericht op renovatie van de
bestaande verlichtingsinstallaties. Verspreid over een aantal jaren heeft een grootschalige
inventarisatie en inspectie plaatsgevonden. Deze inventarisatie en inspectie heeft als input
gediend voor het structureel beheer en de gefaseerde vervanging.

Er zijn pilots gedaan met LED-verlichting en de toepassing ervan is in 2013 uitgebreid met de
bewoners van de gemeente Steenbergen geëvalueerd. De toepassing van LED-verlichting is
verder uitgerold over de gemeente waarbij vervanging tot op heden alleen plaats heeft gevonden
tijdens de gebiedsgerichte aanpak als de verlichting op het einde van de levensduur is. Bij de
gebiedsgerichte aanpak van de renovatie van de wijken wordt de vervanging van de verlichting
integraal meegenomen.
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Het onderhoud is in de afgelopen jaren ondergebracht bij marktpartijen. In 2015 is in
samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom het onderhoud voor meerdere jaren
aanbesteed. Op dit moment worden samen met Bergen op Zoom de mogelijkheden verkend voor
een gezamenlijk beheerprogramma.

Markt Steenbergen Bron: Will Gorissen Steenbergen.
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4 Beheerstrategie

De keuzes ten aanzien van de kwaliteit en de verschillende beleidsthema's zijn in dit hoofdstuk
opgenomen. De centrale vraag in dit hoofdstuk is: Wat willen we bereiken en hoe gaan we dit
bereiken?

4.1 Ambitie

De gemeente Steenbergen heeft een gewenst kwaliteitsniveau afgesproken voor de gehele
buitenruimte. Voor de gemeente Steenbergen is het gewenste kwaliteitsniveau vastgesteld op
'Basis'.

Het kwaliteitsniveau 'Basis' is als volgt te vertalen:

Verlichten alleen daar waar nodig. Dit betekent binnen de bebouwde kom de openbare ruimte,
buiten de bebouwde kom alleen op de belangrijkste kruispunten.

Deze ambitie is in onderstaande strategie nader uiteengezet.

4.1.1 Einde levensduur vervangen

Uitgangspunt in deze beheerstrategie is dat de openbare verlichting aan het einde van de
levensduur door LED vervangen wordt. Vervanging vindt planmatig plaats op basis van leeftijd.
Hierbij worden de vervangingsplannen gebaseerd op een gebiedsgerichte aanpak. Voor de jaren
2017, 2018 en 2019 richt deze aanpak zich op Steenbergen-Zuid. Hiervoor zijn concrete plannen
in voorbereiding. Daarnaast worden in de komende 15 jaar de armaturen die op dat moment 20
jaar of ouder zijn, vervangen door LED verlichting. In de praktijk betekent dit dat er in 2032 een
‘beheersituatie’ is ontstaan op basis van volledige LED verlichting. Aanvullend hierop wordt
rekening gehouden met incidenteel klein onderhoud (bijvoorbeeld voor schades veroorzaakt
door ongevallen).

Deze strategie typeert zich als volgt:

Na maximale levensduur maximale vervanging door LED verlichting (duurzaam en
efficiënt beheer).

4.1.2 Directe uitvoering motie ‘een verlichte opbrengst’

Vastgestelde motie
Gezien de positieve bijdrage van LED-verlichting aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de
Gemeente Steenbergen, heeft de gemeenteraad in een motie d.d. 25 februari 2016 gevraagd een
onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om direct oude verlichtingsinstallaties te
vervangen door installaties met LED-verlichting. Inzicht in de kosten en baten is hierbij gewenst.
De tekst van de motie is integraal opgenomen in bijlage 1.
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Invulling motie
Met het voorgestelde onderhoudsregime genoemd in paragraaf 4.1.1. wordt invulling gegeven
aan de vastgestelde motie. Binnen de beschouwde periode van het voorliggend beheerplan
(periode 2017 – 2032) worden immers alle verouderde armaturen vervangen door LED-
verlichting. De aanpak is er daarbij op gericht om vervangingen gebiedsgewijs uit te voeren en
afgestemd op de fysieke toestand van de installatie (ouderdom en veroudering). Na het eerste
planjaar worden dan ook al direct de eerste besparingen op het gebied van energieverbruik
zichtbaar. In 2032 wordt het maximale energievoordeel behaald. Dit voordeel bedraagt 310.000
kWh. Dit komt overeen met circa 40 % van het huidige verbruik. Het kostenvoordeel loopt op ,
parallel met het vervangen van de armaturen tot een maximum van € 20.535,- per jaar vanaf
2032. In dat jaar zijn alle verouderde armaturen vervangen.

Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat de verlichtingskwaliteit wordt verbeterd. Zowel qua
lichtkleur en kleurherkenbaarheid als qua lichtniveau en gelijkmatigheid.
Door toepassing van moderne verlichtingstechnieken (LED) worden de installaties ook
toekomstbestendiger. Toepassen van dimmen en andere maatwerkinstellingen zijn mogelijk en
worden ook toegepast.

Aanvullend op strategie zoals verwoord in paragraaf 4.1.1. wordt in hoofdstuk 5 ook een variant
doorgerekend waarbij per direct wordt overgegaan naar volledige ombouw naar LED-verlichting.
In dit geval worden alle verouderde armaturen in 2017 en 2018 vervangen. Het betreft in totaal
4.630 lichtpunten.

4.2 Beheer en onderhoud

In het beheer en onderhoud van openbare verlichting worden een aantal algemene
uitgangspunten gehanteerd:

• Waar mogelijk wordt de openbare verlichting gedimd, hetgeen bijdraagt aan
energiebesparing. Kader hiervoor zijn de richtlijn ROVL-2011 en het Politiekeurmerk
Veilig Wonen (PKVW);

• Bij (project)ontwikkelingen door derden moet binnen de kaders van de gemeente
gewerkt worden;

• Waar mogelijk vindt samenwerking met coöperaties plaats.

Bij de verdere uitwerking van de beheerstrategie voor beheer en onderhoud is onderscheid te
maken tussen masten, armaturen, lampen, energieverbruik en innovatie, duurzaamheid en
afronding.

4.2.1 Masten

Van vrijwel alle masten zijn de inventarisatiegegevens volledig beschikbaar. Zowel type mast, als
de historische gegevens (plaatsingsjaar).

In de gemeente Steenbergen wordt voor het vervangen van de masten het volgende beleid
gehanteerd:

• Vervangen op basis van theoretische levensduur, daarvoor is 40 jaar aangehouden;

• Bij vervanging van oude lichtmasten worden zoveel als mogelijk standaard nieuwe

aluminium masten van hergebruikt materiaal teruggeplaatst. Voordeel van de

toepassing van aluminium masten is dat deze niet bewerkt hoeven worden

(bijvoorbeeld schilderen). Dit levert een besparing in beheerkosten op.
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Vervangingsachterstand
Uit de leeftijdsopbouw van de masten blijkt dat de gemeente een vervangingsachterstand heeft
van 825 masten. Het vervangen van deze achterstand is in de beheerplanning verwerkt. Daarvoor
is de planperiode 2017 – 2026 gehanteerd.

In de databestanden is het aanlegjaar van de masten in perioden van 5 jaar aangegeven (dus
1970, 1975, 1980, et cetera). Voor de doorkijk op de middellange termijn (planperiode 2027 –
2031) zijn daarom de vervangingskosten verdeeld over de planjaren. Als gevolg daarvan is de
totale levensduur van de masten opgerekt van 40 tot en met 45 jaar.
Er is naar gestreefd om de vervangingsinspanningen zo gelijkmatig over de planperiode te
verdelen, binnen de kaders van een verantwoorde technische levensduur.

Van 6,5% van het areaal masten is het aanlegjaar onbekend. Uitgangspunt is dat dit recentelijk
geplaatste masten zijn. Het betreffende areaal masten heeft geen invloed op de beheerplanning
in dit beheerplan.

Incidenteel herstel
Naast de vervangingsinspanningen is over het totale areaal rekening gehouden met het
incidenteel herstellen van lichtmasten. Het gaat daarbij om aanrijdschade, herstellen van
vandalisme (vervangen toegangsluikjes, recht zetten van masten). Hiervoor is als uitgangspunt
gerekend dat jaarlijks circa 3 % van het areaal wordt hersteld. De kosten zijn in het overzicht
opgenomen als incidenteel onderhoud lichtmasten.

4.2.2 Armaturen

Op basis van de resultaten van een uitgevoerde pilot met LED-verlichting heeft de gemeente
Steenbergen besloten in de gehele gemeente bij vervanging LED-verlichting toe te passen.
Inmiddels zijn circa 850 armaturen met LED geplaatst.

Bij de vervanging van bestaande oude armaturen worden de volgend standaard vervangende
LED-armaturen toegepast:

• Masten tot en met 4 meter in woonstraten, pleinen en parkeerplaatsen: kegel-

armatuur;

• Masten vanaf 6 meter langs verkeerswegen en wijkontsluitingswegen: koffer-armatuur.

Ook het vervangen van armaturen wordt op basis van levensduur gestuurd. Voor de
vervangingstermijn wordt gerekend met een levensduur van 20 jaar.

In de databestanden zijn voor de armaturen slechts heel summier historische gegevens (jaar van
plaatsing) beschikbaar. Derhalve is de volgende aanpak gehanteerd bij het opstellen van het
vervangingsschema: In het jaar waarin een mast vervangen wordt na ruim 40 jaar wordt ook het
armatuur op die mast vervangen. Sinds de plaatsing van de mast moet dan, theoretisch gezien,
de armatuur tussentijds éénmalig zijn vervangen. Door deze aanpak worden voor de vervanging
van de armaturen de kosten van vervanging op gelijke wijze gespreid over de beschouwde
planperiode. Daarnaast worden in de komende 15 jaar de armaturen die op dat moment 20 jaar
of ouder zijn (2.965 stuks) , vervangen door LED verlichting. In de praktijk betekent dit dat er in
2032 een beheersituatie is ontstaan op basis van volledige LED verlichting.
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Incidenteel herstel
Naast de vervangingsinspanningen is over het totale areaal, net als bij lichtmasten, rekening
gehouden met het incidenteel herstel. Het gaat daarbij om herstellen van technische storingen of
her vervangen van onderdelen van het armatuur. Hiervoor is het uitgangspunt dat jaarlijks circa
3 % van het areaal wordt hersteld. De kosten zijn in het overzicht opgenomen als incidenteel
onderhoud armaturen.

4.2.3 Lampen

Bij het bepalen van de lampremplace1 wordt het volgende kader gehanteerd:

• LED-lampen hebben een levensduur van circa 20 jaar. Deze lampen worden vervangen

door middel van het vervangen van het gehele armatuur. Binnen de beschouwde

periode worden derhalve geen LED-lampen vervangen;

• Het aantal conventionele lampen is per jaar bepaald. Dit aantal neemt in de loop van de

beschouwde periode af doordat verouderde armaturen worden vervangen door

armaturen met standaard LED-verlichting;

• Voor de conventionele lampen is een gemiddelde levensduur aangehouden, afgestemd

op de levensduur van de lampen (brandduur) en de gehanteerde branderschema’s

(avondbranders). Deze levensduur bedraagt circa 3,5 jaar;

• Het aantal te vervangen lampen in een bepaald planjaar is op basis van bovengenoemde

uitgangspunten bepaald. Voor het bepalen van de remplacekosten is uitgegaan van een

gemiddelde lampprijs van € 24,00. Binnen de gemeente wordt groepsremplace

gehanteerd aangevuld met incidentele vervangingen bij storingen.

• Daarnaast is, afgestemd op het grote aantal oudere lamptypen rekening gehouden met
incidentele lampstoringen en lampvervanging. Hiervoor is gerekend met 4 % van het
areaal (met uitzondering van LED).

4.2.4 Energieverbruik

De openbare verlichting in de gemeente Steenbergen heeft een gemengd areaal aan lamptypen.
Naast LED-verlichting bevat het areaal nog een relatief groot aantal verschillende soorten. Ieder
lamptype heeft specifieke kenmerken, zoals type licht (lichtkleur), hoeveelheid licht en het
opgenomen vermogen. Met name de verhouding tussen hoeveelheid licht en het opgenomen
vermogen (licht efficiëntie) is door technische ontwikkelingen het laatste decennium sterk
verbeterd. LED-verlichting is daar het meest sprekende voorbeeld van.

Jaarlijks verbruik
Hoewel er sprake is van een groot areaal aan verouderde lampen is het verschil in vermogen
tussen de traditionele lamp en de LED niet bijzonder groot (16 Watt). Toch is er met de totale
vervanging een behoorlijke energiewinst te behalen. In 2032 wordt het maximale
energievoordeel behaald. Dit voordeel bedraagt 310.000 kWh. Dit komt overeen met circa 40 %
van het huidige energieverbruik.

Het nieuwe verbruik is bepaald op basis van LED-verlichting waarbij de volgende uitgangspunten
zijn gehanteerd:

• Verouderde lampen vervangen door Ledverlichting met een gemiddeld
systeemvermogen van 22 W;

1 Planmatig vervangen van lampen.
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• Overschakelen van branderschema van Nacht naar Nacht met een dimregime (de voor

het Politiekeurmerk Wonen vereiste gelijkmatigheid van de verlichting blijft

gewaarborgd);

• Als tarieven voor de energielevering zijn landelijke kengetallen toegepast, € 0,066 kWh;

• Toepassen van een Lumistep 8 dimregime.

Indien wordt gekozen voor directe vervanging van alle verouderde armaturen, wordt al in 2019
het maximale energiebesparingsniveau behaald (ten opzichte van 2032 in de berekende
voorgestelde strategie). In de kostenoverzichten in paragraaf 5.1 zijn de energiekosten verder
uiteengezet. Het voordeel wat op energiegebied wordt bereikt, bedraagt ruim
€ 125.000,- (in de periode 2017 – 2032). Bijkomend voordeel van deze grootschalige éénmalige
vervanging is wellicht een schaalvoordeel bij de inkoop van de armaturen.

Een directe overgang naar volledig LED-verlichting heeft met name negatieve kosten-effecten.
Een deel van de armaturen heeft namelijk nog een economische levensduur van 5 tot 15 jaar.
Vervanging van deze armaturen heeft dus kapitaalvernietiging tot gevolg. Het betreft hier 1.781
armaturen, waarvan de kapitaalvernietiging wordt geraamd op € 543.000,-.
Daarnaast legt de directe overgang ook een aanzienlijk beslag op de ambtelijke capaciteit
(voorbereiding, toezicht, et cetera) en kunnen de werkzaamheden vanwege de omvang tijdelijk
leiden tot overlast voor de burgers. Een ander probleem is dat indien vervanging niet parallel
loopt met de gebiedsgerichte aanpak (waarbij ook reconstructies mogelijk zijn) het risico
aanwezig is dat de masten op de verkeerde plaatsen komen te staan.

De directe overgang heeft dus een voordeel als het gaat om energiebesparing. De netto
opbrengst is door de kapitaalvernietiging echter negatief. De directe overgang naar LED-
verlichting kost ruim € 400.000,- extra.

4.2.5 Ontwikkelingen duurzaamheid & innovatie

De ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting gaan razendsnel. In het land zijn er
diverse oplossingen voorhanden op het gebied van intelligente openbare verlichting (juiste
hoeveelheid licht waar en wanneer het nodig is), besparingen op onderhoudskosten,
voedingsbronnen etc. Daarnaast komen continu nieuwe innovaties en ontwikkelingen
beschikbaar, welke een grote impact kunnen hebben op het beheer van de openbare verlichting
van de gemeente.

Om adequaat in te kunnen spelen op de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en
innovatie is een jaarlijks budget opgenomen in voorliggend beheerplan.
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5 Financiën

Om het beheer en onderhoud volgens de beheerstrategie uit te voeren zijn financiële middelen
benodigd. De centrale vraag in dit hoofdstuk is: wat kost het beheer en onderhoud en hoe wordt
dit gefinancierd?

5.1 Financiële middelen

5.1.1 Benodigde financiële middelen

In dit beheerplan zijn de korte en middellange planningstermijnen aangehouden voor de
planperiode 2017 – 2031. De kosten zijn op basis van de uitgangspunten uit de twee
beheerstrategieën – einde levensduur vervangen en de directe uitvoering van de motie ‘een
verlichte opbrengst – voor het gehele verlichtingsareaal in de gemeente Steenbergen bepaald.
Hierbij is onderscheid gemaakt in vervanging en incidenteel onderhoud van masten, armaturen
en lampen. In onderstaande overzichten zijn de kosten per strategie per soort en per planjaar
weergegeven.

Kostenoverzicht strategie - Einde levensduur vervangen

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vervanging en uitbreiding € 322.602 € 378.152 € 411.222 € 414.637 € 471.572 € 441.557 € 394.552 € 339.122

Onderhoud, remplace en innovatie € 155.954 € 154.469 € 152.702 € 151.249 € 149.381 € 147.391 € 145.756 € 144.413

Energiekosten € 90.000 € 89.122 € 87.592 € 85.937 € 84.421 € 82.722 € 80.970 € 79.373
Totaal € 568.556 € 621.743 € 651.516 € 651.823 € 705.374 € 671.670 € 621.278 € 562.908

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Totaal

€ 417.147 € 244.132 € 243.292 € 198.637 € 172.087 € 195.937 € 239.417 € 4.884.065

€ 142.696 € 141.929 € 141.111 € 140.586 € 140.243 € 139.748 € 139.142 € 2.186.769

€ 77.905 € 76.273 € 75.058 € 73.820 € 72.712 € 71.683 € 70.587 € 1.198.175
€ 637.748 € 462.334 € 459.461 € 413.043 € 385.042 € 407.368 € 449.146 € 8.269.009
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In onderstaand overzicht zijn de kosten verder gespecificeerd:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vervangen masten € 109.935 € 141.310 € 155.240 € 180.060 € 191.400 € 174.955 € 146.745 € 122.770

Vervangen armaturen € 92.090 € 116.265 € 135.405 € 114.000 € 159.595 € 146.025 € 127.230 € 95.775

Vervangen armaturen LED 120.577€ 120.577€ 120.577€ 120.577€ 120.577€ 120.577€ 120.577€ 120.577€

totaal vervanging en uitbreiding € 322.602 € 378.152 € 411.222 € 414.637 € 471.572 € 441.557 € 394.552 € 339.122

Incidenteel onderhoud masten € 13.044 € 13.044 € 13.044 € 13.044 € 13.044 € 13.044 € 13.044 € 13.044

Incidenteel onderhoud armaturen € 19.686 € 19.686 € 19.686 € 19.686 € 19.686 € 19.686 € 19.686 € 19.686

Incidenteel vervangen lampen € 15.001 € 14.525 € 13.958 € 13.491 € 12.892 € 12.254 € 11.729 € 11.298

Vervangen lampen (remplace) € 31.749 € 30.741 € 29.541 € 28.553 € 27.285 € 25.934 € 24.823 € 23.911

Ontwikkelingen duurzaamheid en innovatie € 76.474 € 76.474 € 76.474 € 76.474 € 76.474 € 76.474 € 76.474 € 76.474

totaal onderhoud en remplace 155.954€ 154.469€ 152.702€ 151.249€ 149.381€ 147.391€ 145.756€ 144.413€

netto energiekosten 90.000€ 89.122€ 87.592€ 85.937€ 84.421€ 82.722€ 80.970€ 79.373€

Totaal € 568.556 € 621.743 € 651.516 € 651.823 € 705.374 € 671.670 € 621.278 € 562.908

Energie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Energiekosten beheer enexis € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000

Energiekosten verbruik € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000

totaal energiekosten € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000

Besparing energiekosten € 0 € 878 € 2.408 € 4.063 € 5.579 € 7.278 € 9.030 € 10.627

netto energiekosten € 90.000 € 89.122 € 87.592 € 85.937 € 84.421 € 82.722 € 80.970 € 79.373

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Totaal

€ 166.505 € 66.135 € 68.040 € 42.840 € 28.560 € 40.770 € 71.140 € 1.706.405

€ 130.065 € 57.420 € 54.675 € 35.220 € 22.950 € 34.590 € 47.700 € 1.369.005

120.577€ 120.577€ 120.577€ 120.577€ 120.577€ 120.577€ 120.577€ € 1.808.655

€ 417.147 € 244.132 € 243.292 € 198.637 € 172.087 € 195.937 € 239.417 € 4.884.065

€ 13.044 € 13.044 € 13.044 € 13.044 € 13.044 € 13.044 € 13.044 € 195.660

€ 19.686 € 19.686 € 19.686 € 19.686 € 19.686 € 19.686 € 19.686 € 295.290

€ 10.747 € 10.501 € 10.238 € 10.070 € 9.960 € 9.801 € 9.607 € 176.071

€ 22.745 € 22.224 € 21.669 € 21.312 € 21.079 € 20.743 € 20.331 € 372.638

€ 76.474 € 76.474 € 76.474 € 76.474 € 76.474 € 76.474 € 76.474 € 1.147.110

142.696€ 141.929€ 141.111€ 140.586€ 140.243€ 139.748€ 139.142€ 2.186.769€

77.905€ 76.273€ 75.058€ 73.820€ 72.712€ 71.683€ 70.587€ 1.198.175€

€ 637.748 € 462.334 € 459.461 € 413.043 € 385.042 € 407.368 € 449.146 € 8.269.009

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Totaal

€ 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 540.000

€ 54.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 810.000

€ 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 1.350.000

€ 12.095 € 13.727 € 14.942 € 16.180 € 17.288 € 18.317 € 19.413 € 151.825

€ 77.905 € 76.273 € 75.058 € 73.820 € 72.712 € 71.683 € 70.587 € 1.198.175
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Kostenoverzicht strategie - Directe uitvoering motie ‘een verlichte opbrengst’

In onderstaand overzicht zijn de kosten verder gespecificeerd:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vervanging en uitbreiding € 2.442.034 € 2.442.034

Onderhoud, remplace en innovatie € 155.954 € 154.469 € 152.702 € 151.249 € 149.381 € 147.391 € 145.756 € 144.413

Energiekosten € 90.000 € 79.733 € 69.465 € 69.465 € 69.465 € 69.465 € 69.465 € 69.465
Totaal € 2.597.988 € 2.596.503 € 152.702 € 151.249 € 149.381 € 147.391 € 145.756 € 144.413

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Totaal

€ 4.884.065

€ 142.696 € 141.929 € 141.111 € 140.586 € 140.243 € 139.748 € 139.142 € 2.186.769

€ 69.465 € 69.465 € 69.465 € 69.465 € 69.465 € 69.465 € 69.465 € 1.072.778
€ 142.696 € 141.929 € 141.111 € 140.586 € 140.243 € 139.748 € 139.142 € 8.143.612

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vervangen masten € 853.203 € 853.203

Vervangen armaturen € 684.503 € 684.503

Vervangen armaturen LED 904.328€ 904.328€

totaal vervanging en uitbreiding € 2.442.034 € 2.442.034 € - € - € - € - € - € -

Incidenteel onderhoud masten € 13.044 € 13.044 € 13.044 € 13.044 € 13.044 € 13.044 € 13.044 € 13.044

Incidenteel onderhoud armaturen € 19.686 € 19.686 € 19.686 € 19.686 € 19.686 € 19.686 € 19.686 € 19.686

Incidenteel vervangen lampen € 15.001 € 14.525 € 13.958 € 13.491 € 12.892 € 12.254 € 11.729 € 11.298

Vervangen lampen (remplace) € 31.749 € 30.741 € 29.541 € 28.553 € 27.285 € 25.934 € 24.823 € 23.911

Ontwikkelingen duurzaamheid en innovatie € 76.474 € 76.474 € 76.474 € 76.474 € 76.474 € 76.474 € 76.474 € 76.474

totaal onderhoud en remplace 155.954€ 154.469€ 152.702€ 151.249€ 149.381€ 147.391€ 145.756€ 144.413€

netto energiekosten 90.000€ 79.733€ 69.465€ 69.465€ 69.465€ 69.465€ 69.465€ 69.465€

Totaal € 2.687.988 € 2.676.236 € 222.167 € 220.714 € 218.846 € 216.856 € 215.221 € 213.878

Energie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Energiekosten beheer enexis € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000

Energiekosten verbruik € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000

totaal energiekosten € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000

Besparing energiekosten € 0 € 10.268 € 20.535 € 20.535 € 20.535 € 20.535 € 20.535 € 20.535

netto energiekosten € 90.000 € 79.733 € 69.465 € 69.465 € 69.465 € 69.465 € 69.465 € 69.465
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Alle genoemde kosten zijn gebaseerd op het huidig prijspeil. Er zijn geen indexeringen toegepast
voor prijs- en/of areaalaccres. Alle prijzen zijn exclusief BTW, maar inclusief bureaukosten als
voorbereiding, administratie en toezicht.

Bij de berekening van de energiebesparing per lamp zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:

Omschrijving Eenheid

• 1 stuk lamp

• 4200 uren branduren per jaar

• 16 Watt verschil tussen gemiddelde traditionele lamp en LED (35*1,08-22)

• 0,066 €/kWh tarief per kWh

• 4,4352 € besparing per lamp per jaar

Bij de berekening van het inlopen van de armatuurvervanging zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:

Omschrijving Eenheid

• 2.965 stuk totaal restant oude armaturen

• 15 jaar vervangingsperiode 2017 – 2031

• 198 stuk/jaar aantal te vervangen per jaar

• 610 €/stuk eenheidsprijs per jaar exclusief toeslag bijplaatsen (560+660)

• 120.577 €/jaar kosten per jaar voor vervanging oude armatuur

Niet opgenomen zijn de volgende kostenposten:

• Energie- en aansluitkosten;

• Kosten voor eigen verdeel- en schakelkasten;

• Kosten gerelateerd aan het eigen voedingsnet.

Getracht is een zo gelijkmatig mogelijk investeringsprogramma te berekenen. In verband met het
opheffen van vervangingsachterstanden is het kostenniveau aan het begin van de planperiode
echter hoger dan in de laatste vijf planjaren. In het kostendekkingsplan zal de vaste jaarlijkse
storting in de voorziening worden bepaald om te komen tot een evenwichtige lastenverdeling
over de gehele planperiode.

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Totaal

€ 1.706.406

€ 1.369.006

€ 1.808.656

€ - € - € - € - € - € - € - € 4.884.068

€ 13.044 € 13.044 € 13.044 € 13.044 € 13.044 € 13.044 € 13.044 € 195.660

€ 19.686 € 19.686 € 19.686 € 19.686 € 19.686 € 19.686 € 19.686 € 295.290

€ 10.747 € 10.501 € 10.238 € 10.070 € 9.960 € 9.801 € 9.607 € 176.071

€ 22.745 € 22.224 € 21.669 € 21.312 € 21.079 € 20.743 € 20.331 € 372.638

€ 76.474 € 76.474 € 76.474 € 76.474 € 76.474 € 76.474 € 76.474 € 1.147.110

142.696€ 141.929€ 141.111€ 140.586€ 140.243€ 139.748€ 139.142€ 2.186.769€

69.465€ 69.465€ 69.465€ 69.465€ 69.465€ 69.465€ 69.465€ 1.072.778€

€ 212.161 € 211.394 € 210.576 € 210.051 € 209.708 € 209.213 € 208.607 € 8.143.615

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Totaal

€ 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 540.000

€ 54.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 810.000

€ 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 1.350.000

€ 20.535 € 20.535 € 20.535 € 20.535 € 20.535 € 20.535 € 20.535 € 277.223

€ 69.465 € 69.465 € 69.465 € 69.465 € 69.465 € 69.465 € 69.465 € 1.072.778
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5.1.2 Beschikbare financiële middelen

Het beschikbare saldo openbare verlichting per 01-01-2016 is gecorrigeerd met de stortingen en
onttrekkingen t.b.v. 2016. Daarnaast zijn de geoormerkte posten wegbeheer uit de
bestemmingsreserves A4 en N259 toegerekend naar dit saldo. Per 31-12-2016 is er een saldo
beschikbaar van € 1.733.205,-. Dit saldo en het in de meerjarenbegroting opgenomen bedrag ad
€ 229.205,- zijn als uitgangspunt gebruikt om het beheerplan door te rekenen.

5.2 Financiële strategie c.q. kostendekking

Op basis van het kostenoverzicht zoals opgenomen in paragraaf 5.1.1 en de uitgangspunten

verwoord in paragraaf 5.1.2 is voor de strategie ‘Einde levensduur vervangen’ het volgende

kostendekkingsplan opgesteld:

Jaar

Vervanging

armaturen

Afschri jving

vervanging

armaturen 20

jaar

Vervanging

masten

Afschrijving

vervanging

masten 40

jaar

Totaal

onderhoud,

remplace en

innovatie Energiekosten Totale kosten

Benodigde

Jaarlijkse

storting

Saldo per 31

december

Beschikbaar

in in

begroting

2016 1.733.205

2017 212.667€ 10.633€ 109.935€ 2.748€ 155.954€ 90.000€ 259.336€ 229.205€ 1.703.074€ 229.205€

2018 236.842€ 22.475€ 141.310€ 6.281€ 154.469€ 89.122€ 272.348€ 229.205€ 1.659.932€ 229.205€

2019 255.982€ 35.275€ 155.240€ 10.162€ 152.702€ 87.592€ 285.731€ 229.205€ 1.603.406€ 229.205€

2020 234.577€ 47.003€ 180.060€ 14.664€ 151.249€ 85.937€ 298.853€ 229.205€ 1.533.758€ 229.205€

2021 280.172€ 61.012€ 191.400€ 19.449€ 149.381€ 84.421€ 314.263€ 229.205€ 1.448.700€ 229.205€

2022 266.602€ 74.342€ 174.955€ 23.823€ 147.391€ 82.722€ 328.278€ 229.205€ 1.349.628€ 229.205€

2023 247.807€ 86.732€ 146.745€ 27.491€ 145.756€ 80.970€ 340.950€ 229.205€ 1.237.883€ 229.205€

2024 216.352€ 97.550€ 122.770€ 30.560€ 144.413€ 79.373€ 351.896€ 229.205€ 1.115.192€ 229.205€

2025 250.642€ 110.082€ 166.505€ 34.723€ 142.696€ 77.905€ 365.406€ 229.205€ 978.991€ 229.205€

2026 177.997€ 118.982€ 66.135€ 36.376€ 141.929€ 76.273€ 373.560€ 229.205€ 834.635€ 229.205€

2027 175.252€ 127.745€ 68.040€ 38.077€ 141.111€ 75.058€ 381.991€ 229.205€ 681.849€ 229.205€

2028 155.797€ 135.534€ 42.840€ 39.148€ 140.586€ 73.820€ 389.089€ 229.205€ 521.965€ 229.205€

2029 143.527€ 142.711€ 28.560€ 39.862€ 140.243€ 72.712€ 395.528€ 229.205€ 355.642€ 229.205€

2030 155.167€ 150.469€ 40.770€ 40.882€ 139.748€ 71.683€ 402.782€ 229.205€ 182.066€ 229.205€

2031 168.277€ 158.883€ 71.140€ 42.660€ 139.142€ 70.587€ 411.272€ 229.205€ -€ 229.205€

3.177.660€ 1.706.405€ 2.186.770€ 1.198.175€ 5.171.282€
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6 Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk zijn de conclusies opgenomen en worden aanbevelingen gedaan voor het beheer
en onderhoud van openbare verlichting.

6.1 Conclusies

Areaal en kwaliteit

• De gemeente Steenbergen heeft 5.539 masten, 5.580 armaturen, 5.596 lampen, diverse
kasten, een OVL voedingsnet en een verkeersregelinstallatie in beheer.

• De huidige kwaliteit van de openbare verlichting is redelijk tot goed. Afgelopen jaren
hebben er extra vervangingen plaatsgevonden om op de vervangingsachterstand in te
lopen. De komende jaren wordt de vervangingsachterstand verder opgepakt.

Beheeruitgangspunten

• Bij het beheer van de openbare verlichting heeft de gemeente beheerkaders gesteld. Zo
is het gewenste kwaliteitsniveau in de gemeente Steenbergen vastgesteld op het
kwaliteitsniveau 'Basis'. Het kwaliteitsniveau 'Basis' is als volgt te vertalen:
Verlichten alleen daar waar nodig. Dit betekent binnen de bebouwde kom de openbare
ruimte, buiten de bebouwde kom alleen op belangrijke kruispunten.

• Uitgangspunt in de beheerstrategie is dat de openbare verlichting aan het einde van de
levensduur door LED vervangen wordt. Vervanging vindt planmatig plaats op basis van
leeftijd. Hierbij worden de vervangingsplannen gebaseerd op een gebiedsgerichte
aanpak.

• Om de openbare verlichting op het gewenste kwaliteitsniveau te houden voert de
gemeente naast vervanging incidenteel herstel aan masten, armaturen en lampen uit.

• Met de beheerstrategie “einde levensduur vervanging” wordt de motie van de raad op
een realistische manier ingevuld.

Financiële consequenties

• Bij de beheerstrategie “eind levensduur vervanging” worden de masten en armaturen
berekend als vervangingsinvesteringen van respectievelijk 40 en 20 jaar. Voor dit
scenario betekent dit geen extra jaarlijkse lasten. Dit heeft alles te maken met de
spreiding van de investeringslasten.

• Indien wordt gekozen voor directe vervanging van alle verouderde armaturen wordt een
voordeel op energiegebied bereikt van ruim € 125.000,- (in de periode 2017 – 2032).
Hier tegenover staat een kapitaalvernietiging van € 543.000,- (1.781 armaturen), omdat
armaturen voor het einde van hun levensduur worden vervangen. Netto kost een
directe overgang naar LED derhalve ruim € 400.000,- extra.

6.2 Aanbevelingen

• Om het beheer en onderhoud van de openbare verlichting te monitoren en desgewenst
bij te sturen wordt aanbevolen een tussentijdse review uit te voeren. Geadviseerd wordt
deze na 2 jaar uit te voeren. De resultaten voortkomend uit de jaarlijkse schouw zijn
mede input hiervoor.
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Bijlagen

Bijlage 1 Motie ‘een verlichte opbrengst’
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Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de

adviseurs en ingenieurs van Antea Group

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen

en wegen, realiseren woonwijken en

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken

bij thema’s zoals milieu, veiligheid,

assetmanagement en energie. Onder de

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een

allround en onafhankelijk partner voor

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group

zetten we deze expertise ook mondiaal in.

Door hoogwaardige kennis te combineren

met een pragmatische aanpak maken we

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.

Op deze manier anticiperen we op de vragen

van vandaag en de oplossingen van de

toekomst. Al meer dan 60 jaar.


