
Het investeren in energiebesparende maatregelen, zoals 
dimmen, schakelen en het gebruik van led kan de kosten 
van OVL aanzienlijk verlagen. Door slim te investeren kun-
nen gemeenten op termijn geld besparen op gebied van 
onderhoud en verbruik. Het uitgespaarde geld kan vervol-
gens opnieuw worden gestoken in besparende maatrege-
len, die de uitgaven ervoor nog verder moeten drukken. 
4HHY�]VVYKH[�KH[�WVZP[PL]L�LMMLJ[�VW�OL[�NLTLLU[LSPQRL�O\PZ�
houdboekje is bereikt, zal de portemonnee eerst moeten 
worden getrokken. 

Financiering is knelpunt
AgentschapNL heeft deze geluiden ook opgevangen en 
organiseerde begin maart een speciale bijeenkomst over 
financiering van investeringen in OVL. “We proberen 
gemeenten zoveel mogelijk te stimuleren om energiebespa-
rende maatregelen te nemen op het gebied van OVL. De 
bereidwilligheid is er wel, maar een veelgehoord knelpunt is 
en blijft de financiering”, vertelt Dyana Loehr van 
AgentschapNL. “Als er bijvoorbeeld wordt overgegaan op de 
grootschalige aanschaf van een compleet nieuw lichtsys-

teem, is het bepalen van de wijze van bekostiging een lastig 
beslispunt. Om het belang daarvan toch te benadrukken, 
hebben wij deze bijeenkomst gehouden.” In overleg met 
(NLU[ZJOHW53� OLLM[� KL� )HUR� 5LKLYSHUKZL� .LTLLU[LU�
�)5.�� LLU� MPUHUJPLYPUNZYLNLSPUN� VW� WV[LU� NLaL[�� KPL� OL[�
gemeenten mogelijk moet maken duurzaam te investeren in 
hun OVL. De regeling werd op dezelfde bijeenkomst gepre-
senteerd. 
De architect van deze financieringsconstructie, infrastruc-
[\\YTHUHNLY�7PL[LY�6WWLYTHUU�]HU�)5.��^LL[�KH[�OL[�]VVY�
veel gemeenten lastig is om geld vrij te maken voor duur-
zame investeringen: “Gemeenten werken met een regulier, 
vastgesteld budget. Daarmee kunnen ze slechts een klein 
deel van hun areaal jaarlijks duurzaam vervangen. Dat is vrij 
ZSHWQLZ��,LU�KLYKL�VM�LLU�R^HY[�]LY]HUNLU�aL[�TLLY�aVKLU�
aan de dijk, maar het is lastig om hiervoor budget vrij te 
maken.”

Budgetneutraal
Om die grootschalige duurzame investeringen toch mogelijk 
te maken, en zonder dat de gemeente daar zelf een extra 
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De helft van de gemeentelijke energienota bestaat uit het 
verbruik van de openbare verlichting (OVL). Investeren in het 
verduurzamen van het lichtnet kan de kosten aanzienlijk ver-
lagen, maar wat is de beste wijze van financieren?

Het financieren van duurzame 
openbare verlichting
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potje voor hoeft aan te spreken, bedacht Opperman een 
speciale regeling. “De aanschaf, vervanging, het onderhoud 
en beheer van OVL wordt door de gemeente als een taken-
pakket aanbesteed. De marktpartij met de meest gunstige 
kwaliteit-prijsverhouding wordt de opdracht gegund. Deze 
VWKYHJO[ULTLY�YPJO[�]LY]VSNLUZ�LLU�)=�VW��KPL�ZSLJO[Z�ttU�
taak heeft: het realiseren van duurzame verlichting. De 
NLTLLU[L�IL[HHS[�HHU�KLaL�)=�LLU�WLYPVKPLRL�]LYNVLKPUN��
die wordt betaald vanuit het gemeentelijke OVL-potje. De 
)=�IL[HHS[�KL�IHUR�^LLY�HMSVZZPUN�LU�YLU[L�]VVY�KL�SLUPUN�
die is overgemaakt, met als doel duurzame investeringen 
mogelijk te maken.” Dankzij de investeringen dalen de kos-
ten van het energieverbruik en het onderhoud. Het idee is 
dat de financieringslasten van de nieuwe investeringen wor-
den gedekt door deze lagere kosten: “Het geheel vormt dus 
een budgetneutrale constructie.”

Kopzorgen
Naast het realiseren van duurzame investeringen ontneemt 
deze financieringsregeling gemeenten behoorlijk wat kop-
zorgen, denkt Oppermann: “Gemeenten hoeven niet langer 
diverse partijen te benaderen voor elke individuele taak bin-
nen OVL. De gemeenten kunnen zich bij deze constructie 

richten tot een bij de marktpartij aangewezen aanspreek-
punt. Afstemmingsproblemen met en tussen een groep 
verschillende opdrachtnemers worden daarmee voorko-
men. Dat houdt het overzichtelijk en efficiënt.”

Waakhond
,LU� [^LLKL�]VYT�]HU�VU[aVYNPUN� PZ�KL�IL[YVRRLUOLPK�]HU�
KL�IHUR�IPQ� KLaL�JVUZ[Y\J[PL�� ¸,LU�IHUR�THHR[� aPJO�NLLU�
zorgen als het geld leent aan een gemeente. Die gaan niet 
MHPSSPL[� LU� RYPQNLU� NLLU� IVL[LW\U[LU� [VLILKLLSK�� 4HHY� IPQ�
een minder kredietwaardige partner, zoals de opdrachtne-
mers, zal de bank veelvuldig over de schouders meekijken 
om hun investering veilig te stellen. Daarnaast bekijkt de 
bank of de opdrachtnemers waarmaken wat ze contractueel 
met de gemeenten hebben afgesproken. In die hoedanig-
heid nemen ze indirect de rol van waakhond op zich.”
Om de marktpartijen scherp te houden, worden deze bekort 
op hun vergoeding of wordt zelfs het contract verbroken als 
ze niet voldoende duurzaamheid weten te realiseren. “Indien 
er beter wordt gepresteerd dan afgesproken, is dit voordeel 
voor de opdrachtnemer. Dit is een middel om de opdracht-
ULTLY�[L�WYPRRLSLU�VW[PTHHS�[L�WYLZ[LYLU�¹�+L�)5.�PZ�PUTPK�
dels op zoek naar gemeenten, maar ook provincies die voor 
minstens 2,5 miljoen euro grootschalig willen investeren in 
duurzame verlichting. Inmiddels hebben vijf gemeenten 
ILSHUNZ[LSSPUN�NL[VVUK�]VVY�LLU�WPSV[��,LU�RSLPULY�ILKYHN�PZ�
niet mogelijk”, licht Oppermann de financiële bovengrens 
toe. “Anders hebben investeringen nauwelijks tot geen 
effect.”

Bank meer knowhow
9VI� 4L[a�� ]VVYaP[[LY� [PQKLUZ� KL� IPQLLURVTZ[� VW� �� THHY[��
beaamt dat het aangaan van een bancaire financieringscon-
Z[Y\J[PL�NLTLLU[LU�LLU�OVVW�aVYNLU�ILZWHHY[!� ¸,LU�IHUR�

kan met zijn financiële en juridische knowhow een gemeen-
te professioneel bijstaan bij de contractvorming met markt-
partijen. Je koopt er een stukje zekerheid mee. Het zelf uit-
zoeken en kost vaak nog meer geld.” Volgens hem kunnen 
vooral kleine gemeenten profiteren door hun kapitaal geza-
menlijk aan te wenden bij het aangaan van een financie-
ringsregeling. “Dit pakt vaak goedkoper voor ze uit. Voor de 
grotere gemeenten is een dergelijke regeling vaak minder 
populair; die hebben in de meeste gevallen geld beschik-
baar om te investeren of weten dit rendabel te lenen.”

Drempelvrees
Door extra kapitaal aan te trekken via een financieringscon-
structie, kan de verduurzaming van OVL worden versneld, 
HSK\Z�4L[a!� ¸5VYTHHS� NHH[� LLU� HYLHHS� ��� QHHY�TLL��THHY�
met het toepassen van een financieringsconstructie kan een 
volledige vervanging al binnen 15 jaar zijn gerealiseerd. De 
druk op de begroting wordt met elke daaropvolgende inves-
tering steeds kleiner. Daarmee krijgt duurzaamheid een 
impuls.” Toch bestaat er bij veel gemeenten drempelvrees 
als het aankomt op grootschalig investeren. Sommige 
gemeenten streven tegelijkertijd twee doelstellingen na, 
^LL[�4L[a�� ¸.VLKRVVW� tU� K\\YaHHT�� KH[� � NHH[� UH[\\YSPQR�

niet gelijk op. Om de versnelling van de duurzaamheid te 
versnellen moeten gemeenten zich een belangrijke vraag 
stellen: zijn we bereid te investeren?”

Ontzorging
,tU�]HU�KL�NLTLLU[LU�KPL�PU�PLKLY�NL]HS�^LS�PL[Z�]VLS[�]VVY�
KL� JVUZ[Y\J[PL� ]HU� KL�)5.� PZ� /VVNL]LLU�� ¸>PQ� Z[HHU� HSZ�
gemeente voor een behoorlijke vervangingsopgave. Op dit 
moment is circa 15% van de masten ouder dan 40 jaar en 
LPNLUSPQR�HS�V]LY�KL� SL]LUZK\\Y�OLLU��)PQUH�KL�OLSM[�]HU�KL�
armaturen zijn bovendien ouder dan 20 jaar”, vertelt project-
SLPKLY� 6=3� 4HHPRL� /HTZ[YH�� ¸4HHY� ^L� aP[[LU� TL[� OL[�
dilemma dat er flink moet worden bezuinigd en dat groot-
schalige investeringen in onze OVL er niet inzitten.” Op de 
KVVY�(NLU[ZJOHW53�LU�)5.�NLOV\KLU�IPQLLURVTZ[�ZWYHR�
de gepresenteerde financieringsconstructie Hamstra in 
grote mate aan: “We zijn geïnteresseerd in een mogelijk 
pilotproject, maar daarvoor willen we eerst nog eens uitge-
IYLPK�TL[�KL�)5.�VT�[HMLS�¹�AL�aPL[�]VVYHS�OL[�VU[aVYNLUKL�
HZWLJ[� HSZ� LLU� NYVV[� WS\ZW\U[� ]HU� KL� )5.�YLNLSPUN!�
“Vervanging, beheer en onderhoud wordt uitbesteed, terwijl 
de gemeente de regie behoudt over haar lichtmasten en 
armaturen. Door het betalen van een periodiek vast bedrag 
weten we bovendien waar we op de lange termijn financieel 
gezien aan toe zijn. Tot slot hoeven we geen extra kapitaal 
uit een gemeentepotje te genereren. Dat maakt dit plan voor 
ons aantrekkelijk.”

‘Redelijk complex’
De gemeente Tilburg ziet af van deelname aan het financie-
YPUNZ[YHQLJ[� ]HU�KL�)5.��HSK\Z�WYVNYHTTHSLPKLY�6=3�1VZ�
van Groenewoud van de gemeente Tilburg: “Wij hebben de 
)5.�\P[NLUVKPNK�VT�IPQ�VUZ�O\U�]LYOHHS�[L�KVLU��THHY�^L�
hebben besloten om geen gebruik te maken van de gebo-

‘In die hoedanigheid nemen ze de rol van waakhond op zich’
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Greendeal opgeschort
De Greendeal ‘slimme bemetering’ is voorlopig opgeschort. 
IGOV, VNG en Netbeheer Nederland werkten samen aan 
een gemeenschappelijke regeling met betrekking tot keuze-
vrijheid voor groot- of kleinverbruiker OVL. De gemeenten 
en andere afnemers kunnen hierover binnenkort duidelijke 
en volledige informatie krijgen, zodat zij de juiste keuze voor 
hun situatie kunnen maken. Gemeenten die van hun netbe-
heerder een verzoek tot keuze hebben ontvangen, worden 
geadviseerd om hun licht op te steken bij IGOV, voordat ze 
overgaan op een definitieve keuze.

Kenniscafé Stadsilluminatie
/L[�0.6=�RLUUPZJHMt�¸:[HKZPSS\TPUH[PL��NVLK�ILSPJO[¹�^VYK[�
���HWYPS� PU�ZHTLU^LYRPUN�TL[�KL�5:==�JVTTPZZPL�3PJO[��
Architectuur in Villa Sonsbeek in Arnhem georganiseerd.

IGOV op LinkedIn
IGOV is ook actief op LinkedIn, en nodigt uit tot aanmelding 
om deel te nemen aan interessante inhoudelijke discussies. 
Het LinkedIn-forum is toegankelijk voor iedereen die een 
profiel heeft.

 IGOV Kort

Op
lei

di
ng
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Instituut voor audio- en belichtingstechniek
Cursussen voornamelijk gericht op theaterproducties.
www.iabopleidingen.nl

Lichtconsult
In company cursussen voor bedrijven en instellingen, NSVV-
NLJLY[PÄJLLYK!�=LYSPJO[PUN�SPJO[[LJOUPLR�5,5���������LU���
(binnenverlichting en buitenverlichting). Lichthinder volgens 
NSVV-richtlijnen.
www.lichtconsult.nl 

Meutzner Licht Opleidingen: cursussen
436�PZ�LLU�VUHMOHURLSPQR�J\YZ\ZPUZ[P[\\[�NLZWLJPHSPZLLYK�PU�
VWSLPKPUNLU�]VVY�]LYSPJO[PUN�LU�UVVK]LYSPJO[PUN��436�PZ�SPJLU[PL-
OV\KLY�]HU�KL�KVVY�0::6��6;0)�VU[^PRRLSKL�J\YZ\Z�UVVK]LY-
lichtingdeskundige. Het aanbod bestaat uit 25 cursussen die via 
open inschrijvingen worden verzorgd. Naast open inschrijvingen 
zijn maatwerk in company trainingen ook mogelijk.  
www.meutznerlichtopleidingen.nl

Romar workshops
Romar verzorgt iedere twee weken een workshop voor 
verschillende doelgroepen. 1 mei is er een workshop voor 
ontwerpers (architecten, interieurontwerpers, tuinarchitecten, 
enz.) met lichttekeningen, beleving, de nieuwste 
productontwikkeling, lichtberekening, led en materiaalkeuze. 15 
mei is er een workshop voor elektrotechnici, interieurbouwers, 
tuincentra, kantoorinrichters, enz., waarbij veel aandacht 
wordt besteed aan domotica, dimmen, wat is led, de nieuwste 
productontwikkelingen, besparing, enz.). 29 mei is er een 
workshop voor eindgebruikers, zoals particulieren, retail, mkb, 
enz., met als onderwerpen kwaliteit, domotica, wat is led, 
besturing met onder andere I-pad, de nieuwste ontwikkelingen. 
De workshops starten om 19u en eindigen om 21u. De volgende 
data zijn: 12 juni voor ontwerpers; 10 juli voor eindgebruikers; 26 
juni voor elektrotechnici enz. Opgeven kan op de website.
www.romarled.com

den regeling.” Volgens hem werd de 
gehele constructie als ‘redelijk com-
WSL_»� LY]HYLU�� ¸)V]LUKPLU� aPQU� ^PQ� VW�
eigen kracht prima in staat voor de 
benodigde investering een lening af te 
ZS\P[LU��4PUKLY� VUKLYOV\KZ�� LU� LULY-
giekosten van het te vervangen deel 
van de OVL maakt in ons geval de 
aflossing mogelijk.” 

Omslagrente
)PUULU� KL� NLTLLU[LSPQRL� ILZ[HHUKL�
regels wordt bij een lening standaard 

uitgegaan van een omslagrente van  
������ =HU�.YVLUL^V\K!� ¸,U� KH[� [LY-
wijl er bij een bancaire instelling ook 
ttU� RHU� ^VYKLU� HMNLZSV[LU� TL[� LLU�
dagrente van 2%. Om van die stan-
daard omslagrente te mogen afwijken 
tU� VT� OL[� ]VVYKLLS� VW� OL[� LULYNPL-
budget te mogen inzetten voor aflos-
sing van de investering, is wel toe-
stemming van de raad noodzakelijk. 
Dit moeten we nog regelen. Omdat 
binnen de gemeente zaken als finan-
ciering, aanschaf, installatie en 

beheer- en onderhoudsaspecten goed 
zijn geregeld, hebben we afgezien van 
OL[� ]VVYZ[LS� ]HU�KL�)5.��>PQ� aPQU� HSZ�
gemeente prima ingericht om dit zelf 
op te pakken.”

www.igov.nl
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