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INLEIDING  
Deze uitvoeringsstrategie Openbare 
verlichtingsinstallaties (OVI) is onderdeel van een 
reeks uitvoeringsstrategieën die samen een 
compleet kader geven voor de instandhouding en 
ontwikkeling van de provinciale assets van de weg- 
en  vaarweginfrastructuur. 
 
De provincie streeft naar een integrale afweging 
tussen de verschillende onderdelen en 
onderhoudsniveaus van de provinciale 
infrastructuur. Vandaar dat er bij de uitwerking  
meerdere kwaliteitsniveaus worden beschreven. 
 
Deze uitvoeringsstrategie beschrijft de toepassing 
van openbare verlichting langs de provinciale  
wegen en fietspaden. Verlichting wordt met name 
toegepast om de verkeersveiligheid te vergroten. 
Hoe meer verlichting hoe makkelijker de rijtaak op 
de weg vervult kan worden in donkere momenten 
van de dag. Het gebruik van verlichting geeft 
echter ook nadelen  voor natuur en milieu. Veel 
verlichting verstoort de natuur en geeft een forse 
milieubelasting.  
 
In deze notitie wordt de openbare verlichting 
behandeld die is geplaatst langs de provinciale 
wegen en fietspaden. De verlichting van abri’s en 
carpoolplaatsen wordt als kwaliteitsniveau 
beschreven in de uitvoeringsstrategie Wegen. 
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SAMENVATTING 
 
De uitvoeringsstrategie Openbare verlichting (OVI) 
beschrijft de instandhouding van de verlichting op 
de meest kosteneffectieve wijze en biedt  
keuzemogelijkheden voor het gewenste beheer- en 
onderhoudsniveau voor de komende jaren. 
 
De provincie Flevoland beheert 122 locaties met 
verlichting, hiervan zijn 107 locaties met  
lichtmasten aangesloten op het voedingsnet, 10 
locaties met lichtmasten die in hun eigen energie 
generen door wind- of zonne-energie en 5 locaties 
met actieve markering. De totale 
vervangingswaarde bedraagt 6,6 miljoen euro. 
 
De primaire functies van de openbare verlichting 
zijn het vergroten van de verkeersveiligheid en het 
verhogen van de wegcapaciteit. Secundaire 
functies zijn comfort door de aanwezigheid van 
verlichting en de vergroting van de sociale 
veiligheid. In Flevoland speelt het vergroten van de 
verkeersveiligheid de belangrijkste rol. 
 
Voor de Openbare verlichting zijn op drie niveaus 
maatregelen uitgewerkt voor beheer en 
onderhoud. Op het minimumniveau worden 
maatregelen getroffen die wettelijk nodig zijn voor 
het vervullen van de primaire functie van de 
verlichting. Het basisniveau gaat daarnaast uit van 
extra maatregelen die de verkeersveiligheid 
vergroten en aandacht voor het voorkomen van 
klachten over het functioneren van de verlichting. 
Het plusniveau is vooral gericht op het vergroten 
van het comfort van de gebruiker. Daarnaast is er 
op dit niveau ook aandacht voor de vormgeving   
van de verlichting. 
 
In de uitvoeringsstrategie wordt onderscheid 
gemaakt in verlichting langs wegen en verlichting 
langs fietspaden. 
 
De kosten van het voorgestelde minimum 
scenario’s zijn circa € 42.000,- hoger dan het 
huidige budget. Het tekort aan budget zal zich 
buiten uiten in een grotere uitval van verlichting 
en een langere hersteltijd dan gewenst. Het 
afgelopen jaar is dit opgevangen door incidentele 
verhoging van het jaarbudget. De verwachting dat 
als het tekort aan budget enkele jaren aanhoudt 
de uitval van lichtpunten en installaties sterk zal 
toenemen. 
 
 
 
 
 

 
De definitieve keuze per onderdeel en niveau zal 
worden bepaald in een integrale discussie over alle 
onderdelen van de provinciale infrastructuur 
(Wegen, Vaarwegen, Groen, Kunstwerken, 
Openbare verlichting en VRI). Deze discussie zal 
eind 2013 plaats vinden.   
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1  

OPENBARE VERLICHTING LANGS 
PROVINCIALE WEGEN 
 
Dit hoofdstuk beschrijft waarom verlichting langs 
openbare wegen wordt toegepast en aan welke 
wettelijke eisen deze installaties moeten 
voldoen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het 
bestaande beleid.  
 
1.1 Doel Openbare verlichting 
Het belangrijkste doel van het aanbrengen van 
openbare verlichting langs provinciale wegen is de 
verhoging van de verkeersveiligheid. Daar waar de 
wegsituatie onduidelijk is (bijvoorbeeld bij 
kruispunten, rotondes en obstakels) en de 
aanwezige bebording en markering te weinig effect 
geven, is de aanwezigheid van verlichting gewenst. 
Uit landelijk onderzoek blijkt dat het aanbrengen 
van verlichting het aantal ongelukken op wegen in 
de nachtelijke uren vermindert. Ook kan openbare 
verlichting bijdragen aan een verhoging van de 
capaciteit op de weg. Verbetering van de sociale 
veiligheid is voor de provincie een secundair doel 
van de openbare verlichting.  
                                            
1.2  Wettelijk kader  
Er is geen wetgeving ten aanzien van de concrete 
eisen waaraan de openbare verlichting moet 
voldoen. Wel geldt het Burgerlijk Wetboek, waarin 
beschreven staat dat de wegbeheerder 
aansprakelijk is voor schade als de weg (inclusief 
de openbare verlichting) niet voldoet aan de eisen 
die men daar in de gegeven omstandigheden aan 
mag stellen. De aanwezige openbare verlichting 
dient dus in een veilige staat van onderhoud 
gehouden te worden. Voor het wel of niet plaatsen 
van openbare verlichting is geen wettelijk kader.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn wel richtlijnen opgesteld door de CROW en 
de NSVV (Nederlandse Stichting voor 
Verlichtingskunde). Het CROW heeft in het 

Handboek Wegontwerp beschreven wanneer tot 
plaatsing zou moeten worden overgegaan. De NSVV  
beschrijft in de Richtlijn voor Openbare Verlichting 
ROVL-2011 plaatsingscriteria (op basis van 
keuzebomen) en de technische uitgangspunten 
(verlichtingsklasse en verlichtings niveau) waaraan 
een verlichtingsinstallatie zou moeten voldoen.  
Deze richtlijnen wordt door de meeste gemeenten 
en provincies als standaard richtlijn gehanteerd. Er 
mag vanuit worden gegaan dat wanneer de 
richtlijnen worden gevolgd de rechter eventuele 
claims tegen de provincie niet zal honoreren. De 
technische installatie en de lichtmasten dienen te 
voldoen aan de NEN 3140 en de NEN 1010. 
  
Handboek Wegontwerp (CROW publicatie 164-
(2002))  
Het handboek Wegontwerp beschrijft de inrichting 
van de weg en wordt eveneens door  overheden als 
basis gebruikt voor de keuze al dan niet openbare 
verlichting toe te passen. Het handboek adviseert 
per wegcategorie en op basis van 
verkeersintensiteit. De plaatsingscriteria uit het 
handboek wegontwerp past de provincie Flevoland 
niet altijd toe. Met  name ten aanzien van de 
aansluitingen met erftoegangswegen in het 
buitengebied wordt afgeweken ten aanzien van het 
handboek Wegontwerp. Hier wordt in principe 
geen verlichting toegepast. Reden hiervoor is de 
terughoudendheid in het plaatsen van openbare 
verlichting en de beperkte verkeersintensiteit van 
deze wegen. Daarnaast zijn enkele kruisingen van 
gebiedsontsluitingswegen niet van verlichting 
voorzien. Hierop wordt in hoofdstuk 2 nader 
ingegaan.  
 
Richtlijn voor openbare verlichting (ROVL-2011)  
Deze richtlijn uit 2011 geeft meer keuze-
mogelijkheden om wel of niet te verlichten, of 
alternatieve maatregelen te treffen. Deze richtlijn 
houdt ook rekening met moderne verlichtings-
varianten zoals dimmen. Per wegtype en situatie 
wordt in de richtlijn geadviseerd of plaatsing 
gewenst is en hoeveel  licht er moet worden 
geplaatst. De Flevolandse openbare verlichting-
slocaties voldoen in principe aan de norm van de 
richtlijn, tenzij er sprake is van oriëntatie-
verlichting. Dit is verlichting die slechts uit een 
enkele lichtmast bestaat en met name geplaatst 
wordt voor herkenning van een zijweg. 
 
Richtlijn openbare verlichting natuurgebieden 
(CROW-publicatie 112 (1997)) 
In 1997 zijn er richtlijnen opgesteld voor de 
toepassing van verlichting in en nabij natuur-
gebieden. De oplossingsrichting om overlast voor 
de natuur te beperken is zeer terughoudend te zijn 
met staande lichtmasten en de oplossing meer te 



HB 1455851                                                                                                                                                           6 

zoeken in strooilichtarme oplossingen zoals 
markeringen, glasbollen of LED-verlichting. 
 
1.3 Bestaand beleid 
Het Flevolandse beleid is verankerd in het 
Omgevingsplan en de Nota  Mobiliteit. Daarnaast is 
in 2009 een beleidsnotitie over openbare 
verlichting langs provinciale wegen vastgesteld 
door GS (HB 760820). 
 
Omgevingsplan Flevoland (2006) 
In het Omgevingsplan is een terughoudend beleid 
opgenomen ten aanzien van het plaatsen van 
openbare verlichting. Vanuit het oogpunt van 
energiebesparing en het beperken van lichthinder 
is de provincie terughoudend met het plaatsen van 
verlichting. Uitsluitend wanneer dit vanuit het 
oogpunt van verkeersveiligheid nodig is, worden 
wegen verlicht. Daarnaast moet onderzocht 
worden in hoeverre energiebesparende 
verlichtingssystemen toegepast kunnen worden.  
 
Nota Mobiliteit Flevoland (2006) 
In de Nota Mobiliteit Flevoland is over verlichting 
opgenomen: ‘daar waar nodig is, wordt dit op een 
energiezuinige manier gedaan. Hierbij kan gedacht 
worden aan het dimmen of actieve wegmarkering 
als alternatief voor lichtmasten. Het onderhoud 
wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke en er 
vindt vervanging plaats aan het einde van de 
technische levensduur’. 
 
In deze uitvoeringstrategie zal in het licht van de 
discussie over onder andere vervangings-
investeringen het aspect kosteneffectieve moment 
van vervanging als standaard worden gebruikt.  
 
Notitie Openbare verlichting in Flevoland (2009) 
Deze beleidsnotitie is gebaseerd op de koers van 
de nota Mobiliteit Flevoland en het Omgevingsplan. 
Op basis van dit beleid, met aanvulling van 
onderwerpen als de reductie van CO2 en de 
ontwikkeling van de LED verlichting beschrijft de 
notitie openbare verlichting een visie op het 
toepassen van verlichting langs provinciale wegen. 
De belangrijkste conclusie uit deze notitie zijn: 
- de terughoudende koers van het plaatsen van 
  verlichting (alleen waar echt nodig) wordt 
  gecontinueerd; 
- lichtmasten die overbodig zijn worden 
  verwijderd; 
- totdat LED verlichting langs provinciale wegen 
  goed geschikt is voor toepassing langs provinciale 
  wegen  wordt er gebruikt gemaakt van 
  traditionelere verlichtingsvormen (SON-T 
  lampen); 
- nieuwe of te renoveren installaties worden 
  standaard dimbaar aangelegd; 

- bij nieuwe armaturen worden strooilicht arme 
  armaturen geplaatst om lichtvervuiling te 
  voorkomen. 
- van verlichting worden voorzien: kruispunten,   
  rotondes, tunnels, abri’s en carpoolplaatsen; 
- discontinuïteiten (bijvoorbeeld fietsoversteken en 
  bochten worden bij voorkeur met glasbollen of 
  actieve markering verlicht; 
- wegvakverlichting (doorgaande verlichting) wordt 
  alleen op basis van de landelijke richtlijnen 
 
Duurzaamheid 
De provincie streeft er naar om in 2015 100 % 
duurzaam te zijn bij inkoop van diensten en 
gebruik van materialen en zal hiertoe het 
landelijke manifest professioneel duurzaam 
inkopen ondertekenen. Dit doel is in december 
2006 door Gedeputeerde Staten vastgelegd in de 
nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie 
Flevoland (HB 471906). Om dit doel te kunnen 
bereiken moet voor alle onderdelen van de 
verlichting aan diverse specifieke eisen worden 
voldaan. Die eisen hebben betrekking op in 
principe alle onderdelen van de verlichting op alle 
fasen van ontwerp, aanbesteding, realisatie, 
beheer en onderhoud en sloop ervan. Zo zijn er bij 
verlichting onder andere eisen geformuleerd voor 
ontwerp, toegepaste materialen, energieverbruik, 
effect leefomgeving en het beheer. 
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Figuur 2.1: overzicht openbare verlichtinginstallaties langs provinciale wegen in Flevoland
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2  

HUIDIGE TOEPASSING OPENBARE 
VERLICHTING LANGS PROVINCIALE 
WEGEN  
 
Dit hoofdstuk beschrijft de techniek van een 
openbare verlichtingsinstallatie (OVI) en geeft 
een overzicht waar OVI langs provinciale wegen 
en fietspaden is toegepast. Hierna wordt een 
overzicht van de beheerkosten gegeven. 
 
2.1 De techniek van een openbare 
verlichtingsinstallatie 
Langs provinciale wegen staan 122 OVI-locaties, 
betaande uit de volgende  verlichtingsystemen: 
a.  een installatie met lichtmasten gevoed door    
    netvoeding (107 stuks); 
b.  solitaire lichtmasten op zonne- of windenergie 
    zonder netvoeding (10 stuks); 
c. verlichting in het wegdek (actieve markering)  
   (5 stuks); 
 
a. een installatie met lichtmasten op netvoeding 
Een standaard OVI voor een kruispunt, rotonde of 
tunnel bestaat uit een installatie op netvoeding 
met meerdere lichtmasten en bevat de volgende 
onderdelen: een voedingskast, grondkabels en 
lichtmasten. 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voedingskast 
De voedingskast is voorzien van de netwerk-
aansluiting, meterkast, stoppen en eventueel een 
communicatie-eenheid ten behoeve van de 
dimcommunicatie. Een voedingskast gaat circa 25 
jaar mee. Alle OVI -locaties zijn voorzien van een 
eigen electriciteitsaansluiting met meter en dienen 
iedere 5 jaar te worden NEN gekeurd op 
elektrische veiligheid. 
 
 
 

 
Grondkabels  
De onderhoudsvrije grondkabels verbinden de 
voedingskast met de aanwezige lichtmasten. 
Grondkabels gaan circa 45 jaar mee. 
 
Lichtmasten 
De lichtmasten bestaan hoofdzakelijk uit 
botsvriendelijk aluminium. De lichtmasten zijn 
voorzien van een voorschakelapparaat (VSA), 
dimapperatuur, armatuur, interne bekabeling en 
een lamp. De lamp is het kwetsbaarste onderdeel. 
De levensduur van de standaard lamp bedraagt 
circa 3-4 jaar. Tot 2005 werden vooral SOX-lampen 
toegepast. Dit is een confessioneel type dat veel 
strooilicht geeft en niet dimbaar is. Strooilicht is 
licht dat wel zichtbaar is maar niet nodig is voor de 
verlichting van het wegdek. De opvolger van deze 
lamp is de SONT-lamp. Deze lamp heeft een 
langere levensduur (4-6 jaar), is dimbaar en geeft 
in het juiste armatuur veel minder strooilicht. 
De lamp van de toekomst is de LED verlichting. 
Deze verlichting is goed dimbaar, geeft geen 
strooilicht en de ledunit gaat lang mee (meer dan 
15 jaar). De kosten van de LED armaturen zijn nog 
erg hoog, waardoor een kosteneffectieve 
toepassing van LED armaturen nog niet mogelijk is 
(zie bijlage 2). 
 
Van de 122 locaties met verlichting zijn 107 
installaties aangesloten op het electricteitsnet.  
Deze locaties zijn aangesloten op het 
electriciteitsnet omdat dit grote betrouwbaarheid 
op functioneren geeft. Ook is een aansluiting op 
het electriciteitsnet goedkoper, mits er 
aansluitmogelijkheden in de buurt beschikbaar 
zijn. 
 
b. lichtmasten op zonne- en windenergie 
Op locaties waar geen stroom beschikbaar is en 
functie van de verlichting alleen oriëntatie is, 
worden lichtmasten op zonne- en windenergie 
geplaatst. Begin 2013 is een combinatiemast van 
zonne- en windenergie en LED verlichting 
geplaatst.  
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Dit lichtmasttype vervangt de oudere typen die 
alleen zonne-energiepanelen hadden. Het 
rendement van alleen de zonne-energiecellen was 
te laag om in de donkere perioden continu het 
licht te laten branden. Door de combinatie van 
wind- en zonne-energie en zuinige LED verlichting 
is de verwachting dat deze verlichting beter 
functioneert.  
 
Er zijn 10 locaties met openbare verlichting die op 
deze wijze van verlichting voorzien. Het betreft 
vooral oriëntatieverlichting met een enkele mast 
per locatie, waar netvoeding niet kostenefficiënt  
beschikbaar is. 
 
c. actieve markering  
Actieve markering is een derde type verlichting. 
Het wordt gebruikt op locaties waarbehoefte is om 
het verloop van de weg extra te markeren. Het 
gaat hierbij dus niet om de complexe rijtaken, 
hiervoor is staande verlichting noodzakelijk. In het 
standaardwegprofiel worden momenteel in de 
provinciale weg  glasbollen om de 25 meter 
toegepast  Deze (niet verlichte) objecten lichten 
door aanschijning door koplampen van voertuigen 
fel op. Het effect is dus sterk afhankelijk van de 
mate van aanschijning en de reikwijdte van de 
verlichting van de auto. Er kunnen situaties zijn 
waarbij inzicht in het wegverloop door de 
glasbollen onvoldoende is. In dergelijke gevallen is 
de toepassing van actieve markering een 
mogelijkheid. Het begrip actieve markering kan als 
volgt worden omschreven: een rij lichtpunten die 
is aangebracht in of naast de weg om het verloop 
van de weg voor de weggebruiker zichtbaar te 
maken en/of om de weggebruiker attent te maken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

op een specifieke wegsituatie. Actieve markering is 
zowel met  zonnecel (zonder voeding) als met 
netvoeding leverbaar en bestaat altijd uit LED 
verlichting.  
 
Er zijn vijf locaties zijn voorzien van actieve 
markering. Het betreft hier het accentueren van 
bepaalde discontinuïteiten. Discontinuïteiten zijn 
onverwachte of onoverzichtelijke veranderingen 
van de weg. Actieve markering is een geschikt 
middel om discontinuïteiten te markeren. 
 
 
2.2 Openbare verlichting langs provinciale 
wegen 
De provincie Flevoland is altijd terughoudend 
geweest met het plaatsen van openbare verlichting 
langs de provinciale wegen. Bijna 90% van de 122 
locaties met verlichting is geplaatst op rotondes en 
de belangrijkste kruisingen. Een overzicht van de 
verlichtingslocaties staat weergegeven in figuur 
2.1. De wegindeling bestaat uit stroomwegen, 
gebiedsonsluitingswegen en erftoegangswegen. 
Bijlage 1 geeft een overzicht van de indeling van 
provinciale wegen in Flevoland.  
 
Stroomwegen 
Zijn gericht op een zo veilig en betrouwbaar 
mogelijke afwikkeling van relatief grote 
hoeveelheden verkeer met een hoge (gemiddelde) 
snelheid (max. 100 km/h).  
 
Gebiedsontsluitingswegen 
Gebiedsontsluitingen faciliteren zowel het stromen 
als het uitwisselen. Het uitwisselen vindt plaats op 
kruisingen en het stromen op de wegvakken tussen 
de kruisingen. Op wegvakken wordt een maximale 
snelheid van 80 km/h voorgestaan. De meeste 
provinciale wegen binnen Flevoland zijn gebieds-
ontsluitingswegen. 
 
Erftoegangswegen 
Zijn gericht op het toegankelijk maken van erven. 
Dit betreft alle manoeuvres die nodig zijn voor het 
bereiken van particuliere en openbare percelen, 
het in- en uitstappen en het laden en lossen van 
goederen. Op zowel de wegvakken als de 
kruispunten is sprake van uitwisseling en zijn de 
snelheden laag (maximaal 60 km/h). Binnen het 
provinciale wegennet vallen voornamelijk 
parallelwegen binnen deze categorie. 
 
 
 
 
 
 
 



HB 1455851                                                                                                                                                           11 

 
De provincie heeft in de volgende verkeersituaties 
verlichting toegepast:  
 
Toepassing verlichting op kruisingen: 
 
1. Kruisingen met verkeerslichten  
    (28 OVI locaties) 
Op kruisingen met verkeerslichten wordt altijd 
verlichting geplaatst in verband met de mogelijke 
verschillen in rijsnelheid van het verkeer. 
 

 
 
 
2. Kruisingen bij stroomwegen (2 OVI locaties 
    zonder VRI) 
Op kruisingen tussen stroomwegen onderling of 
met stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen 
wordt altijd verlichting geplaatst. Op dit type 
kruispunt is doorgaans een VRI geplaatst. 
 
 
3. Kruisingen tussen gebiedsontsluitingswegen 
   (7 OVI locaties) 
De richtlijnen uit het handboek wegontwerp 
adviseren op deze kruispunten verlichting. 
Doorgaans zijn alle kruispunten van deze categorie 
in Flevoland verlicht. Slechts twee kruispunten zijn 
er niet verlicht en twee zijn er voorzien van alleen 
oriëntatieverlichting. Het huidige ongevalsbeeld 
van deze kruispunten geeft geen aanleiding om 
verlichting te plaatsen. Deze toets wordt periodiek 
herhaald. 
 
 
4. Kruisingen tussen stroom- of gebieds-    
    ontsluitingswegen en erftoegangswegen  
    (binnen de bebouwde kom) (9 OVI locaties) 
Deze kruispunten in de bebouwde kom zijn verlicht 
en sluiten aan op de verlichte gemeentelijke 
wegen. 
 
 
 
 
 

 
5. Kruisingen tussen stroom- of gebieds-  
    ontsluitingswegen en erftoegangswegen (buiten 
    de bebouwde kom) 
    (12 OVI locaties). 
De kruisingen met erftoegangswegen worden 
door de provincie in het buitengebied doorgaans 
niet verlicht. Het handboek Wegontwerp 
adviseert bij erftoegangswegen oriëntatie-  
verlichting. Gelet op de beperkte intensiteit 
van deze wegen en daardoor de beperkte  
verkeersonveiligheid worden deze wegen door de 
provincie niet verlicht. In totaal zijn er 12 van de 
circa 80 aansluitingen verlicht.  
 

 
 

 
Toepassing verlichting bij rotondes: 
 
1. Rotonde in het buitengebied (36 OVI locaties) 
Rotondes zijn altijd van verlichting voorzien.  
De rotondes in het buitengebied kennen een sober 
verlichtingsplan. Er wordt een middenmast 
toegepast en één lichtmast in iedere rijrichting. 
Alleen bij hogere intensiteiten en fietsverkeer 
worden er enkele masten bijgeplaatst. 
 

 
 
 
2. Rotondes nabij stedelijk gebied of kernen  
    (14 OVI locaties) 
Ook deze rotondes zijn altijd van verlichting 
voorzien. De verlichting van deze rotondes sluit 
aan op de aanwezige verlichting van de 
aansluitingen.  
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Toepassing verlichting op wegvakken: 
 
1. Bij discontinuïteiten (13 OVI locaties) 
Bij bruggen, tunnels en een enkele scherpe 
bochten is verlichting aangebracht om het 
wegbeeld te verduidelijken. 

 
 
2. Als verlichting van het wegvak (huidige locaties 
    in directe aansluiting met VRI of rotonde) 
De intensiteit van de Flevolandse wegen is te 
laag om op basis van de landelijke norm in 
aanmerking te komen voor het plaatsen van 
verlichting om de wegcapaciteit te vergroten. 
In het verleden is op basis van toekomstige 
intensiteitsverwachtingen op enkele locaties al 
wegvakverlichting toegepast. Het betreft twee 
wegvakken:  
- Larserweg op het gedeelte A6 – Meerkoetenweg. 
- Tussenring op het gedeelte A6 – Buitenhoutse 
  Dreef. 
Ondanks dat de aanleg plaats vond in 2000 en  
2007 wordt de landelijke norm nog steeds niet 
gehaald. 
 

 
De verlichting van carpoolplaatsen en bushokjes 
maakt onderdeel uit van de uitvoeringstrategie 
Wegen. 
 
2.3 Openbare verlichting langs provinciale  
      fietspaden 
Langs provinciale fietspaden is nauwelijks 
verlichting toegepast. Dit komt omdat de 
maximale intensiteit van de fietspaden in 
Flevoland lager ligt dan de 750 fietsers per etmaal 

komt, terwijl de landelijke richtlijn (handboek 
wegontwerp) verlichting bij ongeveer 1.500 
fietsers per etmaal adviseert. De ROVL-2011 
richtlijn adviseert zelfs om alleen verlichting toe 
te passen bij aanzienlijk meer dan 1.500 fietsers, 
in combinatie met de aanwezigheid van sociale 
veiligheid. Verlichting langs fietspaden is toegepast 
bij: 
 
 
1. Bij discontinuïteiten (1 specifieke OVI locaties,   
    overige in combinatie met wegverlichting) 
De provincie beheert vier verlichte fietstunnels. 
Daarnaast is bij een beperkt aantal  fiets-
oversteken is verlichting geplaatst.  
 
 
2. Als verlichting van het fietspad  
Dit is alleen toegepast in situaties waar relatief 
veel voetgangers van het fietspad gebruikt 
maken. Het betreft een enkele locatie. 
 

 
2.4 Beheer en onderhoud 
In de beleidsnotitie Openbare verlichting langs 
provinciale wegen (2009) werd een planmatige 
aanpak van de uitvoering van het jaarlijkse, niet-
jaarlijkse en vervangingsonderhoud voorgesteld.  
 
Het jaarlijkse onderhoud omvat: 
- het planmatig vervangen van de lampen 
  (groepsremplace), inclusief reinigen; 
- het inspecteren en reinigen van de kasten; 
- het uitvoeren van kleine reparaties; 
- het rechtzetten van lichtmasten; 
- Het verhelpen van storingen aan installatie en 
  het vervangen van kapotte lampen; 
- het verhelpen van schades aan masten; 
 
Het niet-jaarlijkse onderhoud omvat: 
- het uitvoeren van een 5 jaarlijkse NEN 3140 

keuring; 
 

Het vervangingsonderhoud omvat: 
- een vervangingsmoment na iedere 15 jaar, 
  waarbij het armatuur en de kast wordt vervangen 
- een vervangingsmoment na circa 40-50 jaar,    
  waarbij de gehele installatie (incl. lichtmasten en 
  bedrading) wordt vervangen. 
De kosten van het vervangingsonderhoud zijn tot 
nu toe gefinancierd vanuit het niet-jaarlijks 
onderhoudsbudget. 
 
De oudste OVI-locaties zijn bijna 40 jaar oud. 
Door de relatief jonge leeftijd van de openbare 
verlichting in Flevoland heeft het accent van het 
beheer voor 2008 vooral gelegen op het laten 
functioneren (laten branden) van de openbare 
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verlichting. Door de stijgende leeftijd van met 
name de name armaturen is er een omslag nodig 
naar het actief vernieuwen van de bestaande 
verlichting. Deze aanpak is voorzien in de 
beleidsnotitie uit 2009 en daardoor heeft er  de 
laatste jaren veel vervangingsonderhoud plaats 
gevonden van de installaties van 20 jaar en ouder. 
Hierbij is ook energiebesparende dimapperatuur 
aangebracht om de installatie te kunnen gaan 
dimmen. Hiermee wordt een energiebesparing 
bereikt die kan oplopen tot 25-40 %. Het aantal 
dimbare installaties is toegenomen van 8 stuks in 
2008 tot 70 stuks eind 2013. De verwachting is dat 
uiterlijk in 2022 de resterende locaties dimbaar 
zijn gemaakt. Hierbij is ook kritisch gekeken naar 
het aantal lichtmasten per locatie. Overbodige 
lichtmasten zijn op deze locaties verwijderd. Deze 
maatregel wordt voor locaties die  nog niet 
gerenoveerd zijn, de komende jaren versneld 
worden uitgevoerd. Hiermee wordt invulling 
gegeven aan het huidige beleidsuitgangspunt 
alleen verlichting plaatsen waar nodig.  
 
Met de toepassing van ledverlichting is een 
voorzichtige start gemaakt. Kwalitatief heeft de 
ontwikkeling van de ledverlichting sinds 2009 grote 
stappen gemaakt en is de verlichting inmiddels 
goed toepasbaar op provinciale wegen. Er is 
voldoende lichtopbrengst en de levensduur van de 
led unit en armatuur is lang. Op kosteneffectiviteit 
wint de led het nog niet van de traditionele 
toepassingen. Om ervaring op te doen, wordt er op 
kleine schaal led verlichting toegepast en zal in 
2013 de eerste provinciale rotonde worden 
voorzien van led- verlichting. 
 
 
2.5 Kosten  
Het jaarlijkse onderhoudsbudget voor Openbare 
Verlichting bedraagt voor 2013  € 209.000,-.  
In 2012 is er  € 278.000,- uitgegeven aan de 
volgende onderdelen: 
 Storingscontracten (incl. het repareren van 

   kapotte verlichting). €   74.000,- 
 Vervanging lampen €   32.000,-   
 Verlichting in bushokjes €   10.000,- 
 Incidentele kosten                      €   15.000,- 
 Kosten energie                 € 147.000,- 

                   € 278.000,-
  
Ten aanzien van het Niet-Jaarlijks onderhoud zijn 
in het PMIRT 2013-2017 de volgende bedragen voor 
vervanging van onderdelen van verlichtings-
installaties opgenomen: 
 
2013:  € 155.000,- 
2014:  € 150.000.- 
2017:  € 200.000,- 

Er zijn geen specifieke investeringen in het 
aanbrengen van nieuwe verlichting gepland in het 
huidige PMIRT. Wel wordt er verlichting aangelegd 
bij de realisatie van nieuwe VRI’s of rotondes. In 
het PMIRT 2013-2017 is aanleg van nieuwe of 
aanvullende OVI voorzien op: 
 
● De baansverdubbeling Gooiseweg: 
   Op de kruispunten Gooiseweg-Knarweg en 
   Gooiseweg-Assamblageweg worden nieuwe 
   verlichtingsinstallaties aangebracht. 
   Op de kruispunten Gooiseweg-Spiekweg en 
   Gooiseweg-Nijkerkerweg wordt de bestaande 
   verlichting uitgebreid. 
● Enkele nieuwe rotondes 
● Bij de aanleg van nieuwe verkeerslichten worden 
   twee bestaande OV installaties uitgebreid. 
 
De nieuwe locaties worden direct dimbaar 
uitgevoerd.  
 
Het totaal geïnvesteerde vermogen aan verlichting 
bedraagt circa 6,6 miljoen euro.  
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3  

FUNCTIES VAN DE OPENBARE 
VERLICHTING    
Dit hoofdstuk beschrijft de functies van de 
toepassing van openbare verlichting langs een 
weg of fietspad. De functies vormen de basis 
waarop het beheer en onderhoud zich richt. 
 
De plaatsing van openbare verlichting langs een 
weg is niet wettelijk verplicht. Echter voor een 
minimumniveau op het gebied van verkeers-
veiligheid is het verlichten van de gevaarlijkste 
wegsituaties noodzakelijk. De primaire functie van 
de verlichting is de verhoging van de 
verkeersveiligheid. Secundaire functies zijn 
wegcapaciteitsvergroting, comfort en sociale 
veiligheid. Daarnaast spelen andere aspecten zoals  
het aanzien van de verlichting en het milieu een 
rol. 
 
3.1 Primaire functie verkeersveiligheid en 
      doorstroming 
De primaire functies van de verlichting zijn 
verhoging verkeersveiligheid en het vergroten van 
de doorstroming.  
 
Verkeersveiligheid 
Openbare verlichting verhoogt de verkeers-
veiligheid. Daar waar de wegsituatie onduidelijk is 
(bijvoorbeeld bij kruispunten, rotondes en 
obstakels) en de aanwezige bebording en 
markering te weinig effect geven is de 
aanwezigheid van verlichting gewenst. De plaatsing 
van verlichting kan verdeeld worden in twee 
categorieën. De eerste is de minimaal 
noodzakelijke verlichting en de tweede categorie 
is de verlichting die geplaatst wordt om tot een 
hoger verkeersveiligheidsniveau te komen. 
 
Doorstroming (verhoging wegcapaciteit) 
Indien een onverlichte weg tegen de kritische 
wegcapaciteit aanloopt kan openbare verlichting 
bijdragen aan een verhoging van de capaciteit op 
de weg (CROW handboek wegontwerp). Door de 
weg te verlichten wordt de rijtaak makkelijker en 
neemt de wegcapaciteit toe. De intensiteit op de 
Flevolandse wegen is echter relatief laag, 
waardoor dit effect momenteel nihil is en er voor 
dit type verlichting momenteel geen noodzaak is. 
 
3.2 Secundaire functies comfort en sociale 
      veiligheid 
De secundaire  functies van de verlichting zijn 
vergroten comfort en sociale veiligheid.  

 
 
Comfort 
Verlichting kan geplaatst worden om het rijcomfort 
te vergroten. Het rijden langs een verlichte weg 
rijdt voor de weggebruiker gemakkelijker en 
verlicht de rijtaak. Het plaatsen van meer 
wegvakverlichting op wegen ten behoeve van het 
rijcomfort heeft naast het positieve aspecten van 
verhoging rijcomfort, nadelige consequenties op 
gebied van kosten en het milieu. 
 
Sociale veiligheid 
Het aanbrengen van verlichting in het kader van de 
vergroting van de sociale veiligheid op fietspaden 
heeft alleen het gewenste effect als er ook sociale 
controle mogelijk is (ROVL-2011). Door de  relatief 
lage gebruiksintensiteit (in het donker) van de 
Flevolandse fietspaden in combinatie met de  
afgelegen ligging van deze fietspaden zal bij  
verlichting van deze paden de sociale veiligheid 
niet vergroot worden. 
 
3.3 Andere aspecten die een rol spelen bij de  
      openbare verlichting 
Andere aspecten die een rol spelen bij de 
openbare verlichting zijn design, aanzien en het 
milieu. 
 
Design en aanzien 
De provincie maakt uit kosteneffectiviteit gebruik 
van standaard typen lichtmasten. Slechts op een 
enkele locatie is een afwijkende type lichtmast 
toegepast. Indien er meer aandacht is voor de 
beeldkwaliteit van de openbare ruimte kan er ook 
voor bij de verlichting gekozen worden voor 
mooiere verlichting toe te passen, waarbij zonder 
de functionaliteit van de verlichting aan te tasten 
er meer aandacht is voor de vormgeving van de  
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lichtmasten.  Dit kan middels de keuze voor een 
standaardtype designmast of een keuze voor een 
type per (reeks van) locatie(s).  
 
Milieu 
Openbare verlichting heeft naast positieve kanten  
ook negatieve kanten. Met name het energie-
verbruik en de lichtvervuiling zijn negatieve 
kanten van verlichting. Verlichting is een grote 
energiegebruiker. Een gemiddelde provinciale 
lichtmast verbruikt minimaal 70 Watt per uur. 
Jaarlijks brandt de verlichting gemiddeld circa 
4.100 uur per mast en is er een geschat verbruik 
van in totaal circa 800.000 KWh per jaar (= is circa 
het jaarverbruik van circa 2.000 gezinnen). De 
800.000 KWh zorgt voor een CO2 uitstoot van circa 
500 ton per jaar. Door installaties te dimmen vindt 
er een reductie plaats van circa 40% van het 
energieverbruik. De nieuwe LED-verlichting zal op 
termijn ook bijdragen aan een energiezuinigere 
verlichting. Door de geleidelijke uitbreiding van 
het areaal door de aanleg van nieuwe rotondes en 
kruispunten met verkeerslichten en stijgende 
energiekosten wordt er per saldo minder op de 
energiekosten bespaard. 
 
Lichtvervuiling ontstaat door een overmaat aan 
verlichting en doordat de toegepaste verlichting 
veel licht in de omgeving uitstraalt en niet alleen 
op de weg. Lichtvervuiling zorgt voor een 
verstoring van het dag/nachtritme voor de natuur 
en voor de mens. Overigens behoort Flevoland tot 
de donkerste provincies van Nederland. 
 
Een terughoudende houding in het plaatsen van de 
verlichting draagt het beste bij aan 
energiebesparing en stooilicht vermindering. 
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4  

DE KEUZEMOGELIJKHEDEN BIJ 
OPENBARE VERLICHTING  
 
In dit hoofdstuk wordt op basis van functies van 
de verlichting langs de provinciale weg de 
keuzemogelijkheden beschreven. 
 
De keuzemogelijkheden zijn per onderdeel 
beschreven in drie niveaus.  
 
Het eerste niveau (minimumniveau) omvat alle 
maatregelen die wettelijk of minimaal 
verkeerskundig nodig zijn voor het vervullen van 
de primaire functie van de verlichting. Het beheer 
en onderhoud wordt kosten efficiënt uitgevoerd. 
Hierdoor wordt er ook preventieve maatregelen 
getroffen, omdat correctieve maatregelen bij 
verlichting niet altijd kostenefficiënt zijn. De 
verlichting voldoet aan de wettelijke eisen en 
schadeclaims worden door het gevoerde beheer tot 
een minimum beperkt. 
 
Het tweede niveau (basisniveau) omvat het 
minimumniveau met als aanvulling meer aandacht 
voor extra maatregelen om de verkeersveiligheid 
te vergroten. Daarnaast is er ook aandacht voor 
het voorkomen van klachten over het functioneren 
van de verlichting. 
 
Het derde niveau (plusniveau) vult het basisniveau 
aan met enerzijds meer comfort voor de 
weggebruiker en anderzijds meer aandacht voor de 
vormgeving van de verlichting. 
 
De keuzemogelijkheden bij de verlichting zijn: 
1. Verlichting langs wegen 
2. Verlichting langs fietspaden 
 
4.1 Verlichting langs wegen 
De primaire functie van de verlichting langs de 
provinciale wegen is het verlichten van de 
belangrijkste kruispunten, alle rotondes en de 
belangrijkste discontinuïteiten in de weg en de 
verlichting van de fiets- en autotunnels van de 
provincie.  
 
Het minimumniveau voorziet hierin door de 
plaatsing van openbare verlichting op de 
gevaarlijkste verkeersituaties in Flevoland. Dit 
omvat verlichting op de kruispunten van 
stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen, bij 
rotondes, tunnels en de entrees van Flevoland 
(discontinuïteit bruggen). De verlichtingsplannen 

worden volgens de richtlijnen toegepast maar er 
wordt kritisch naar het aantal lichtpunten 
gekeken. Met name in het buitengebied zal de 
verlichting soberder als de richtlijn worden 
toegepast. Uit onderzoek blijkt dat een beperktere 
opstelling van lichtmasten in het donkere 
buitengebied in Flevoland als verantwoord ervaren 
wordt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verlichting is dimbaar en verzorgt zo min 
mogelijk strooilicht naar de omgeving.  
 
Het beheer is planmatig en indien een gehele 
installatie uitvalt of als er een kritische ondergrens 
van niet brandende lampen wordt bereikt, wordt 
dit binnen 5 dagen hersteld. Kapotte lampen 
worden op 5 momenten per jaar vervangen. Door 
periodiek alle lampen op een locatie te vervangen 
en het gebruik van lampen met een lange 
levensduur zal het bereiken van de ondergrens van 
verlichting tot een minimum beperkt worden. 
 
Bij natuurgebieden wordt gekeken naar 
alternatieve verlichtingsvormen (actieve 
markering) om overlast door lichtvervuiling tot een 
minimum terug te dringen. 
 
Bij het basisniveau is meer aandacht voor de rol 
van de verlichting voor de verkeersveiligheid.  
Op basis van een nadere analyse van ongevalcijfers 
en een inschatting van de meerwaarde van de 
toepassing van verlichting, worden circa 10 
locaties van (oriëntatie) verlichting voorzien. 
Hierbij wordt gedacht aan (potentieel) gevaarlijke 
situaties zoals bij bochten, middengeleiders of 
nabij erftoegangswegen.  Hierbij zal ook de 
toepassing van actieve markering (ledverlchting in 
het wegdek) worden overwogen. 
 
Het basisniveau voorziet, door een hogere  
inspectie en reparatiefrequentie, in installaties die 
bedrijfszekerder zijn, waardoor een hoger 
kwaliteitsniveau wordt bereikt. Ook is de 
hersteltijd van gemelde storingen korter als bij het 
minimumniveau om klachten te voorkomen. 
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Het plusniveau omvat naast het basisniveau de 
toepassing van wegvakverlichting. Op de drukste 
wegen in Flevoland wordt wegvakverlichting 
toegepast. Dit zijn de Hogering en de Tussenring, 
hiermee wordt de rijtaak van de weggebruiker op 
de drukste provinciale wegen verlicht. 
 
Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan het 
materialen gebruik bij de lichtmasten. De 
toepassing van designlichtmasten op specifieke 
plaatsen draagt de verlichting meer bij aan de 
identiteit van een locatie. Daarnaast wordt er bij 
het plusniveau extra aandacht besteed aan het 
reinigen van de masten en armaturen.  
 
Op dit moment wordt nog bij vervanging van 
armaturen uit kosteneffectiviteit nog niet 
standaard gekozen voor de toepassing van Led 
armaturen (zie bijlage 2). In het plusscenario 
wordt alleen nog maar LED verlichting toegepast 
bij vervanging.  
 
De keuzemogelijkheden bij verlichting langs de 
weg zijn: 
 
Minimumniveau: 
- Openbare verlichting wordt alleen toegepast   
   waar dit vanuit de richtlijnen minimaal 
   gewenst is vanuit de verkeersveiligheid. Met 
   uitzondering van aansluitingen met 
   erftoegangswegen. 
 
- Verlichting wordt energiezuinig aangelegd,  
  met dimmogelijkheden en strooilichtarme 
  armaturen. 
 
- De verlichting wordt planmatig en 
  kosteneffectief beheerd en vervangen. 
 
- Schades worden 24 uur per dag veilig gesteld. 
 
- Bij uitval van de gehele locatie of als er een  
  kritische ondergrens van niet brandende 
  lampen wordt bereikt, wordt dit binnen 5 
  dagen hersteld.  
 
- Herstel van schades en storingen op 
  mastniveau vindt 5 keer per jaar plaats. 
   
 
Basisniveau: 
- Als minimumniveau met als aanvulling dat er  
  op locaties waar vanuit de verkeersveiligheid 
  meer verlichting gewenst is dit ook geplaatst 
  wordt (circa 10 locaties). 
 
 
 

 
Basisniveau (vervolg): 
- Herstel van schades en storingen op 
  mastniveau vindt binnen 8 keer per jaar 
  plaats.  
 
- Bij uitval van de gehele locatie is dit binnen 2 
  werkdagen hersteld.  

 
 
Plusniveau: 
- Als basisniveau met als aanvulling dat er 
  wegvakverlichting wordt geplaatst op de     
  drukste wegen van de provincie, zijnde de  
  Tussenring en de Hogering. 
 
- Er is meer aandacht voor de vormgeving en 
  netheid van de lichtmasten. 
 
- Led verlichting wordt op het vervangings- 
  moment van het armatuur standaard 
  toegepast. 
  

 
 
4.2 Verlichting langs fietspaden 
Het verlichten van fietspaden zal in Flevoland een 
beperkte rol krijgen. Landelijk gezien is men 
steeds kritischer in de keuze tot het aanbrengen  
van verlichting langs fietspaden. Daarnaast is de  
intensiteit in Flevoland ten opzichte van de 
landelijke norm veel te laag om verlichting toe te 
passen. Tenslotte draagt de plaatsing van de 
verlichting langs de Flevolandse provinciale wegen 
niet bij tot vergroting van de sociale veiligheid. 
 

 
 
Bij het minimumniveau wordt voor het plaatsen 
van verlichting langs fietspaden de landelijke  
ondergrens gehanteerd van een minimale 
intensiteit van 1.500 fietsers per etmaal. Deze 
intensiteit wordt in Flevoland niet gehaald. De 
drukste bereden fietspaden hebben een intensiteit 
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van circa 400-600 fietsers. Bij dit niveau wordt wel 
verlichting geplaatst in de provinciale fietstunnels 
en verlichting op fietspaden waar sprake is van een 
(verhoogde) combinatie van voet- en fietsverkeer. 
 
Bij het basisniveau worden indien nodig 
aanvullende maatregelen getroffen om de 
verkeersveiligheid op een fietspad te verhogen 
(circa 5 locaties). Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan het accentueren van fietsoversteken 
en bochten. 
 
De reparatietermijn van storingen is korter als bij 
het minimumniveau om klachten te voorkomen. 
 
Bij plusniveau wordt er meer aandacht besteed 
aan het materialengebruik bij de lichtmasten. De 
toepassing van designlichtmasten op specifieke 
plaatsen draagt de verlichting meer bij aan de 
identiteit van een locatie. Daarnaast wordt er bij 
het plusniveau extra aandacht besteed aan het 
reinigen van de masten en armaturen.  
 
Tevens wordt LED verlichting standaard toegepast 
bij vervanging van armaturen. 
 
De keuzemogelijkheden bij verlichting langs de 
fietspaden zijn: 
 
Minimumniveau: 
- Openbare verlichting langs fietspaden wordt 
  alleen toegepast indien nodig op basis van de  
  landelijke richtlijnen. 
 
- De verlichting wordt planmatig en 
  kosteneffectief beheerd en vervangen. 
 
- Schades worden 24 uur per dag veilig gesteld. 
 
- Bij uitval van de gehele locatie of als er een  
  kritische ondergrens van niet brandende 
  lampen wordt bereikt, wordt dit binnen 5 
  dagen hersteld 
 
- Herstel van schades en storingen op 
  mastniveau vindt 5 keer per jaar plaats.     
  
 
Basisniveau: 
- Als minimumniveau met als aanvulling dat er  
  op locaties waar vanuit de verkeersveiligheid 
  meer verlichting gewenst is dit ook geplaatst 
  wordt (circa 5 locaties). 
  
- Herstel van schades en storingen op 
  mastniveau vindt 8 keer per jaar plaats.  
 
 

 
Basisniveau (vervolg): 
- Bij uitval van de gehele locatie is dit binnen 2 
  werkdagen hersteld.  
 
 
Plusniveau: 
- Er is meer aandacht voor de vormgeving en 
  netheid van de lichtmasten. 
 
- Led verlichting wordt op het vervangings- 
  moment van het armatuur standaard 
  toegepast. 
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5  
OVERZICHT KOSTEN 
 
 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de kosten 
van de voorgestelde niveaus en de financiële 
bandbreedte. 
 
Voor de verlichting zijn een minimumniveau, een 
basisniveau en een plusniveau opgesteld. Er kan 
gekozen worden tussen deze varianten. Daarnaast 
kan er een verschillend kwaliteitsniveau worden 
gekozen voor de verlichting langs wegen en de 
verlichting langs fietspaden. 
 
5 .1 Jaarlijkse kosten  
In de tabel 5.1 wordt een overzicht gegeven van 
alle jaarlijkse kosten van de verschillende niveaus 
per verlichtingsonderdeel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

  
 

      

           
Verlichting langs wegen    Minimumniveau 

€ 256.000,- 
 Basisniveau 

€ 354.000,- 
 Plusniveau 

€ 686.000,- 
 

  

           
Verlichting langs fietspaden    Minimumniveau 

€    5.600,- 
  

 Basisniveau 
€   16.000,- 

 Plusniveau 
€   23.000,- 

 

  

           
Tabel 5.1 Overzicht jaarlijkse kosten (beheer- en eventuele investeringskosten) 
 
 
Toelichting verlichting langs wegen 
De kosten van het minimumniveau zijn de  
jaarlijkse beheerkosten (€ 256.000,-) om de 
verlichting op het voorgestelde niveau te 
onderhouden. Dit bedrag is inclusief € 20.000,- per 
jaar voor de verplichte NEN-keuring en € 120.000,- 
aan stroomkosten. 
 
De kosten van het basisniveau bestaan uit de 
jaarlijkse beheerkosten en de eenmalige 
investeringskosten. De jaarlijkse beheerkosten 
bedragen € 335.000,- per jaar. Dit is inclusief de 
meerkosten van het hogere onderhoudsniveau  
(€  70.000,-) en de extra beheerkosten van de 
toename van het areaal (€ 9.000,-).  
 
De investeringkosten zijn voor het plaatsen van de 
extra verlichting ten behoeve van de 
verkeersveiligheid en bedragen eenmalig  

€ 200.000,-. Deze kosten zijn tabel 5.1 opgenomen 
als kapitaalslasten van € 19.000,- per jaar. 
 
De kosten van het plusniveau bestaan eveneens uit 
de jaarlijkse beheerkosten en de eenmalige 
investeringskosten. De jaarlijkse beheerkosten 
bedragen € 471.000,- per jaar. Dit is inclusief de 
meerkosten van het hogere onderhoudsniveau  
(€ 144.000,-) en de extra beheerkosten van de 
toename van het areaal (€ 71.000,-).  
De investeringkosten bedragen in totaal 2,2 
miljoen euro en zijn voor het plaatsen van de 
wegvakverlichting op de Tussenring en Hogering 
(€ 980.000,-), de kosten voor het plaatsen van de 
verlichting  ter vergroting verkeersveiligheid  
(€ 200.000,-) en de meerkosten voor de bijzondere 
lichtmasten  (€ 200.000,-) en meerkosten van de 
toepassing van Led-verlichting (€ 850.000,-). Deze 
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kosten zijn tabel 5.1 opgenomen als 
investeringsbedrag van € 215.000,- per jaar. 
 
Toelichting verlichting langs fietspaden 
De jaarlijkse beheerkosten van de verlichting langs 
fietspaden zijn niet apart van de verlichting langs 
de weg berekend. Naar ratio is een verdeling 
aangehouden van 96% voor de verlichting van de 
wegen en 4% voor de verlichting langs de 
fietspaden. De kosten van het minimumniveau 
bestaan uit de jaarlijkse beheerkosten (€ 4.800,-) 
om de verlichting op het voorgestelde niveau te 
onderhouden en de verplichte NEN keuring (€ 800,- 
per jaar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kosten van het basisniveau bestaan uit de 
jaarlijkse beheerkosten en de eenmalige 
investeringskosten. De jaarlijkse beheerkosten 
bedragen € 10.000,- per jaar. Dit is inclusief de 
meerkosten van het hogere onderhoudsniveau  
(€  3.000,-) en de extra beheerkosten van de 
toename van het areaal (€  1.200,-). De 
investeringkosten zijn voor de extra verlichting ten 
behoeve van de verkeersveiligheid (€ 60.000,-). 
Deze kosten zijn tabel 5.1 opgenomen als 
kapitaalslasten van € 6.000,- per jaar. 
 
De kosten van het plusniveau bestaan ook uit de 
jaarlijkse beheerkosten en de eenmalige 
investeringskosten. De jaarlijkse beheerkosten 
bedragen € 13.000,- per jaar. Dit is inclusief de 
meerkosten van het hogere onderhoudsniveau  
(€  6.000,-) en de extra beheerkosten van de 
toename van het areaal (€ 1.200,-). De 
investeringkosten zijn in totaal € 103.000,-. De 
investeringskosten bestaan uit de kosten voor  het 
plaatsen van de extra verlichting ten behoeve van 
de verkeersveiligheid (€ 60.000,-) en de mooiere 
masten (€ 20.000,-) en de extra vervangingskosten 
voor de LED armaturen (€ 23.000,-). Deze kosten 
zijn tabel 5.1 opgenomen als kapitaalslasten van  
€ 10.000,- per jaar. 
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6 

HUIDIGE SITUATIE  
 
Voor de onderdelen van de verlichting zijn de 
kosten van de verschillende niveaus beschreven 
in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk wordt het 
verschil tussen de voorgestelde ambities en de 
huidige financiële situatie beschreven. 
 
6.1 Huidige situatie jaarlijks onderhoudskosten 
versus minimumscenario 
De kosten van het voorgestelde minimum scenario 
zijn circa € 42.000,- hoger dan het huidige budget. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
   

Huidig budget 
 

  
 

     

          
Verlichting langs wegen   

  €    216.000,- 

 Minimumniveau 
€ 256.000,- 

 Basisniveau 
€ 354.000,- 

 Plusniveau 
€ 686.000,- 

 

 

          
Verlichting langs fietspaden   

  €     4.000,- 

 Minimumniveau 
€    5.600,- 

  

 Basisniveau 
€   16.000,- 

 Plusniveau 
€   23.000,- 

 

 

          
   

  €  220.000,- 
  

 
 

  
 

   

Tabel 6.1 Overzicht huidig budget versus voorgestelde kwaliteitsniveaus. 
 
Het tekort aan budget zal zich buiten uiten in een 
grotere uitval van verlichting en een langere 
hersteltijd dan gewenst.  Het afgelopen jaar is dit 
opgevangen door incidentele verhoging van het 
jaarbudget. De verwachting dat als het tekort aan 
budget enkele jaren aanhoudt de uitval van 
lichtpunten en installaties sterk zal toenemen. 
  
6.2 Dekkingsmogelijkheden 
Voor de dekking van de kosten zijn drie 
mogelijkheden. 
 
Huidige onderhoudsbudgetten 
In 2013 is € 209.000,- beschikbaar op de 
begrotingspost jaarlijks onderhoud Verlichting. Een 
groot deel hiervan wordt uitgegeven aan de 
energiekosten € 120.000,-. Voor het beheer en 
onderhoud van de verlichting is € 79.000,- per jaar 
beschikbaar. In het PMIRT is voorzien in een          
5 jarige NEN keuring van gemiddeld € 21.000,- per 
jaar (€ 105.000,- per 5 jaar). In totaal is er  
dus € 100.000,- voor het beheer en onderhoud 
beschikbaar. 

 
Verschuiving door integrale herprioritering 
Door een integrale afweging van de verschillende 
uitvoeringsstrategiën en de rapportage over de 
vervangingsinvesteringen kan er met financiële 
middelen worden geschoven om gewenste doelen 
mogelijk te kunnen maken. 
 
Investeringsgelden 
Doordat voorgestelde maatregelen bijdragen aan 
een vergroting van de verkeersveiligheid is het 
logisch dat de voorgestelde maatregelen worden 
gedekt vanuit het investeringsprogramma van de 
provincie. 
 
6.3 Vervangingskosten 
Naast de jaarlijkse beheer- en eventuele 
aanlegkosten van nieuwe verlichting zijn er ook 
financiële middelen nodig om de verlichting 
duurzaam in stand te houden. Dit zijn de kosten 
om bij einde levensduur onderdelen van de 
verlichting te vervangen. Bij verlichting worden de 
volgende vervangingstermijnen aangehouden: 
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- armatuur en kast 15 jaar 
- lichtmasten 45 jaar 
- grondkabels 45 jaar  
De vervanging van de verlichting is vanaf 2009 
planmatig aangepakt. Gelet op de relatief jonge 
leeftijd van de verlichting heeft de vervanging de 
laatste jaren zich vooral geconcentreerd op het 
vervangen van armaturen en kasten. De komende 
jaren zullen er ook meer masten en grondkabels 
vervangen moeten worden om de verlichting 
functioneel in stand te houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vervangingskosten van de verlichting zullen 
worden beschreven in de notitie Vervangings-
investeringen. 
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BIJLAGEN 
Bijlage 1. Wegcategorisering provinciale wegen 
Bijlage 2: kostenvergelijking LED en SON-T verlichting 
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Bijlage 2. Kostenvergelijk LED en SON-T verlichting 
 
Voor de nieuwe aanleg van verlichting op de kruispunten in het project baansverdubbeling Gooiseweg is een 
kostenoverzicht gemaakt of de toepassing van LED armaturen kostenefficiënt is. Uit het onderstaande overzicht 
blijkt dat dit nog niet het geval is.  
 
 Conventioneel  LED armatuur 
 
Type lamp 
 

  
SONT-T 150 W (longlife) 

 
88 LED armatuur 

 
Lumen (lichtsterkte) 
 

 
        16.500 

 
 15.101 

 
Aanschaf: 
Prijs Armatuur/Levensduur 
 

 
 
       € 256,50/15 jaar 
 

 
 
     € 1.107,00 / 20 jaar 

 
Kosten per jaar (a) 
 

 
       € 17,10 

 
     €    55,35 

 
Kosten onderhoud (verschillen): 
Energiegegevens: 
Opgenomen vermogen: 
Branduren per jaar 4.125 uur 
KWh prijs € 0,07/KWh 

 
 
 
        174 W 

 
 
 
        139 W 

 
Energiekosten per jaar per armatuur: 
Lampvervangingskosten per jaar 
 
Totale kosten onderhoud en  
energie/jaar (b) 
 

 
         € 50,25 
         € 10,00  
 
       € 60,25 

 
     € 40,14 
     €   0,00 
    
     € 40,14 

 
Totale kosten  
 Aanschaf en Onderhoud (a+b) 
 

 
        € 77,35 

 
    € 95,49 

 
Meerkosten per jaar LED verlichting 
per armatuur 
 

 
         

 
    € 18,14 

 
Conclusie:  Hoewel deze berekening voor een specifieke lichtopstelling is berekend, is het op dit 

moment nog niet kosteneffectief om LED op provinciale wegen in Flevoland toe te 
passen. Wel is er een CO2 besparing van 25%. De berekening houdt geen rekening met 
dimmen, in dat geval worden de meerkosten hoger. 
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