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Voorwoord

Beste lezer,

De OVL-monitor 2022 die voor u ligt, heeft extra aandacht voor de Klimaatdoelen. 

Dat was al een belangrijk thema, maar sinds vorig jaar is het een zeer veelbesproken 

onderwerp waar vrijwel iedereen in de OVL-branche mee te maken heeft. Dat het 

een belangrijk onderwerp is, blijkt wel uit de uitkomsten van deze OVL-monitor. Uit 

de analyse komt naar boven dat we er al veel aan gedaan hebben en doen. Tege-

lijk wordt ook duidelijk dat we nog niet heel goed weten wat we meer kunnen en 

moeten doen om de doelen daadwerkelijk te gaan halen. 2050 is erg ver weg voor 

de meesten lijkt het. Ik herken de monitor op dit onderdeel. Niet voor niets is OVLNL 

afgelopen jaar begonnen aan de actualisatie van de publicaties ‘Leidraad Circulariteit 

Openbare Verlichting’ en de ‘Handleiding Armaturen & LCA/MKI.’ 

Voor OVLNL is de OVL-monitor een belangrijk instrument om inzicht te krijgen in de 

behoefte van de achterban en haar activiteiten hier op af te stemmen. Ik ben ook 

erg nieuwsgierig hoe overheden en de marktpartijen gebruik maken van de OVL-Mo-

nitor. Dat er, zoals OVLNL dat doet, ook door hen gebruik van de kennis uit het rap-

port gemaakt wordt is me wel duidelijk als ik zie dat er ook dit jaar weer een grote 

respons op de enquêtes is geweest. Waarvoor ik iedereen die heeft meegedaan erg 

dankbaar ben!

Ook in deze OVL-monitor komen vakspecialisten vanuit diverse gelederen aan het 

woord en delen hun ervaring en mening. De OVL-monitor 2022 schetst een goed 

beeld hoe het er in Nederland voor staat met de openbare verlichting over de hele 

linie. 

Nogmaals dank aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen door zijn of haar 

ervaringen te delen. Succes met uw eigen analyse en conclusies en ik hoop en ver-

wacht dat ook deze monitor zal bijdragen in het bepalen van uw aanpak en doelstel-

lingen.

Arthur Klink,

voorzitter stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL)
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Inleiding 
Doel 
De OVL-monitor biedt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van openbare 
verlichting (OVL). Door jaarlijks te monitoren, worden trends en de factoren die daarbij een 
rol spelen zichtbaar. Zo krijgen we meer kennis en leren we van ervaringen.  
De OVL-monitor is een initiatief van OVLNL/IGOV en startte in 2016. In deze zevende 
monitor besteden we extra aandacht aan de klimaatdoelen. Over dit onderwerp zijn in de 
enquêtes extra vragen gesteld en ook de interviews zijn hieraan gewijd.  

Werkwijze 
De OVL-monitor 2022 heeft als basis de enquête voor overheden (50 vragen), met daarnaast 
de enquête voor marktpartijen (25 vragen). De enquêtes stonden open van juni tot en met 
oktober 2022 en zijn dit jaar door maar liefst 223 respondenten ingevuld.  
De resultaten zijn geanalyseerd en anoniem verwerkt in dit rapport. Het gaat daarbij 
nadrukkelijk over de 223 respondenten en niet over ‘het gehele werkveld OVL.’ 

Mensenwerk 
Het zorgen voor goede openbare verlichting is mensenwerk. We vinden het daarom 
belangrijk dat dit rapport niet alleen grafieken en getallen bevat, we willen het ook een 
gezicht geven. Om die reden hebben we vakgenoten gevraagd naar hun persoonlijke visie. 
Het thema van de interviews is dit jaar, zoals eerder aangegeven, de klimaatdoelen.  
De interviews zijn in willekeurige volgorde bij de verschillende hoofdstukken geplaatst en 
tonen een kleurrijk pallet aan inzichten.  

Tot slot 
De OVL-monitor is geen wetenschappelijk rapport en heeft niet de pretentie representatief 
te zijn voor het hele werkveld OVL. Wel geeft het een boeiend beeld van de belangrijkste 
ontwikkelingen op dit moment en de verschillende ideeën die er nu leven.  
Door vragen in volgende OVL-monitoren terug te laten komen (en nieuwe vragen toe te 
voegen) krijgen we inzicht in hoe technieken en ideeën zich ontwikkelen. Zo krijgen we een 
uniek inkijkje in de wereld van de openbare verlichting! 
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Leeswijzer
Deel A – analyses  
Dit deel begint met een korte schets van de respondenten die dit jaar de enquêtes invulden. 
Daarna volgen er drie hoofdstukken met verdiepende analyse. Hoofdstuk A2 gaat over de 
belangrijkste verschillen tussen overheden en marktpartijen, onder andere wat betreft 
maatschappelijke thema’s en technische ontwikkelingen. 
De klimaatdoelen staan centraal in de hoofdstukken A3 en A4. De belangrijke verschillen en 
overeenkomsten tussen overheden en marktpartijen aangaande dit thema komen aan bod 
in hoofdstuk A3. In A4 gaan we in op de verschillen tussen kleinere en grotere gemeenten. 

Deel B – enquête overheden  
Dit deel bevat tien hoofdstukken met elk een eigen thema. Ieder hoofdstuk begint met een 
‘infographic’ met daarin de belangrijkste uitkomsten. Vervolgens worden de enquêtevragen 
horende bij het thema besproken. De antwoorden zijn weergegeven in een grafiek en 
voorzien van een korte toelichting. Onderaan de pagina staat een tabel met de antwoorden 
van de diverse jaren naast elkaar.  

Deel C – enquête marktpartijen  
Dit deel bevat de 25 vragen die gesteld zijn aan de marktpartijen, inclusief bijbehorende 
antwoordgrafieken, aantallen en percentages.  

Meer informatie op de website 
Op de website van de OVL-monitor staat meer informatie. Hier vindt u onder andere de 
eindrapporten van alle voorgaande jaren. Ga naar: www.ovlmonitor.nl 



DEEL A

ANALYSES
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A1.  Wie deden er mee?

OVERHEDEN MARKTPARTIJEN

135 88
respondenten respondenten

92%
werkt bij de gemeente

70%
beheerder OVL

57%
1 fte of minder voor OVL

31%
fabrikant / leverancier 

van armaturen

26%
adviesbureau

25%
installateur / aannemer
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A1. Wie deden er mee
I. OVERHEDEN

Vanuit de overheden vulden maar liefst 135 OVL-ers de enquête in. 

WAAR WERKEN DE RESPONDENTEN HOE OUD ZIJN DE RESPONDENTEN 
Gemeente 92% Jonger dan 35 7% 
Provincie 6% 35 tot 45 jaar 26% 
Waterschap 1% 46 tot 55 jaar 36% 
Anders 1% Ouder dan 55 jaar 37% 

Functie van de respondenten  
Bij de vraag welke functie men heeft, kon men meerdere antwoorden aanvinken. 
Een groot deel van respondenten gaf aan diverse functies te vervullen.  

Aantal fte en aantal lichtpunten 
Aan de respondenten is gevraagd hoeveel fte er in hun organisatie in totaal beschikbaar is 
voor OVL, dus voor visie, beleid, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Ook is gevraagd 
naar het aantal lichtpunten OVL van de eigen organisatie.  

AANTAL FTE AANTAL LICHTPUNTEN 
Minder dan 0,5 fte 24% Minder dan 5.000 15% 
0,5 tot 1,0 fte 33% 5.000 tot 10.000 32% 
1,0 tot 2,0 fte 19% 10.000 tot 20.000 26% 
Meer dan 2,0 fte 22% Meer dan 20.000 27% 

Regionale spreiding 
De respondenten komen uit vrijwel het hele land. De meeste reacties komen dit jaar uit de 
provincies Noord-Brabant, Overijssel, Zuid-Holland en Noord-Holland. 
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II. MARKTPARTIJEN

Soort bedrijf 
Van de 88 respondenten werken er 27 voor een fabrikant en/of leverancier van armaturen, 
23 voor een adviesbureau en 22 voor een installateur/aannemer.  
De onderstaande grafiek geeft de resultaten weer in procenten.  

Aantal OVL-ers 
De vraag ‘Hoeveel mensen houden  
zich binnen uw organisatie bezig met  
OVL?’ levert de grafiek hiernaast op.  
19% werkt bij een bedrijf waar 1 tot 5 
personen zich bezighouden met OVL,  
23% bij een bedrijf waar 6 tot 15  
personen zich hier mee bezighouden  
en 39% bij een bedrijf waar dit er  
meer dan 60 zijn. 



A2.  Overheden versus marktpartijen

OVERHEDEN MARKTPARTIJEN

95% 90%
energiebesparing/CO2-reductie 

= belangrijk  
maatschappelijk thema

energiebesparing/CO2-reductie 
= belangrijk  

maatschappelijk thema

66%
circulariteit = belangrijk 
maatschappelijk thema

led &  
dimmen

belangrijkste technische 
ontwikkelingen

27%
smart city positief 
voor leefbaarheid

76%
circulariteit = belangrijk 
maatschappelijk thema

telemanagement 
& circulariteit
belangrijkste technische 

ontwikkelingen

53%
smart city positief 
voor leefbaarheid
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A2. Overheden versus marktpartijen  
Waar lopen de ideeën van overheden en marktpartijen over openbare verlichting het 
meest uiteen? Wat springt er, als je de antwoorden vergelijkt, het meest in het oog?  
Die vraag staat centraal in dit hoofdstuk. De volledige antwoorden van de respondenten 
van overheden staan in deel B van dit document, die van de marktpartijen in deel C.  

I. MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S – TOP 3

Aan alle respondenten is gevraagd wat op dit moment de belangrijkste maatschappelijke 
thema’s zijn voor het werkveld openbare verlichting. Men mocht hierbij maximaal 3 
antwoorden aanvinken. Hieronder staat de top 3 van de overheden en van de marktpartijen. 

Overheden  Marktpartijen 
1 Energiebesparing/CO2-reductie 95% 1 Energiebesparing/CO2-reductie 90% 
2 Circulariteit 66% 2 Circulariteit 76% 
3 Lichthinder/vervuiling 55% 3 Smart city 51% 

In de top 3 van de overheden vindt, voor het eerst sinds het bestaan van de OVL-monitor, 
een verschuiving plaats. Lichthinder/lichtvervuiling stond altijd op de tweede plek, maar 
moet nu plaats maken voor circulariteit. Hierdoor is de top 3 van marktpartijen en 
overheden veel op elkaar gaan lijken.  

Energiebesparing & CO2-reductie 
Energiebesparing en CO2-reductie staan vanaf het begin van de OVL-monitor op de eerste 
plaats in allebei de top 3’s. Dit jaar scoren deze thema’s ongekend hoog. Ter vergelijking:  
vorig jaar scoorden deze thema’s 75% bij de overheden en 65% bij de marktpartijen.  

Circulariteit 
Ook het thema circulariteit scoort hoog bij beide groepen. Vorig jaar was dit nog 48% bij de 
overheden en 46% bij de marktpartijen. Hoewel circulariteit belangrijk wordt gevonden, 
lijken minder overheden er in 2022 invulling aan te geven dan in 2021 (zie vraag 19 deel B). 

II. TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN – TOP 3

Wat zijn op dit moment de belangrijkste technische ontwikkelingen op het gebied van 
openbare verlichting? Deze vraag is gesteld aan alle respondenten en ook hierbij mocht men 
maximaal 3 antwoorden aanvinken.  

De tabellen op de volgende pagina geven de antwoorden weer. 
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Overheden 

Marktpartijen 
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In 2020 was de top 3 van de marktpartijen totaal anders dan die van de overheden: bij de 
overheden scoorden led, dimmen en elektrische veiligheid het hoogst, bij de 
marktpartijen was dit telemanagement, circulariteit en smart city.  

Dit jaar zitten de partijen meer op één lijn: led en circulariteit staan bij beide groepen in de 
top 3. De top 2 van beide groepen is nog wel totaal verschillend: de marktpartijen kiezen 
voor telemanagement en circulariteit als belangrijkste technische thema’s, de overheden 
voor led en dimmen.  

 Belemmeringen led 
Aan overheden en marktpartijen wordt al jaren gevraagd of er belemmeringen zijn bij de 
overstap naar led. Als we kijken naar de gemiddelden van de afgelopen zes jaar, levert dit 
het volgende resultaat op: circa 80% van de overheden vond dat er geen belemmeringen 
zijn, bij de marktpartijen was dit circa 40%. Een groot verschil dus.  

Dit jaar is het verschil voor het eerst kleiner: 69% van de overheden vindt dat er geen 
belemmeringen zijn tegenover 45% van de marktpartijen. De kosten worden door beide 
groepen genoemd als belangrijkste belemmering, dit antwoord scoort 21% bij de overheden 
en 23% bij de marktpartijen.  

Men verschilt wel duidelijk van mening over het gebrek aan kennis als belemmering voor de 
overstap naar led. 20% van de marktpartijen vindt dit de belangrijkste belemmering, bij de 
overheden kiest slechts 2% dit antwoord.  

Technische ontwikkelingen over 2 tot 5 jaar  
Aan de marktpartijen is gevraagd wat naar hun idee over 2 tot 5 jaar de belangrijkste 
ontwikkelingen zijn. In alle voorgaande jaren stond smart city met stip op 1.  
Dit jaar scoort circulariteit het hoogst en staat smart city op de tweede plaats.  

Marktpartijen – belangrijkste technische thema’s over 2 tot 5 jaar 
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III. VISIE OP SMART CITY

Ook dit jaar zijn er aan overheden en marktpartijen 10 stellingen voorgelegd over smart city: 

a. Ik zie smart city als een positieve ontwikkeling, die een bijdrage kan leveren aan
de leefbaarheid van de openbare ruimte.

b. Ik zie smart city als een positieve ontwikkeling, die ervoor kan zorgen dat
voorzieningen beter aansluiten bij de wensen van burgers.

c. Ik zie smart city als een positieve ontwikkeling, die de overheid kan helpen beter
haar taken uit te voeren en meer onderbouwd beslissingen te nemen.

d. Ik zie voordelen en nadelen bij smart city, bij mij wegen beide even zwaar.
e. Ik heb zorgen als het gaat om smart city, vooral om de techniek. Hoe kunnen we

alles zo regelen dat het goed werkt en betrouwbaar is?
f. Ik heb zorgen als het gaat om smart city, vooral om de ethiek. Hoe waarborgen

we privacy van burgers (big data, big brother)?
g. Ik heb zorgen als het gaat om smart city, vooral om de organisatie. Hoe regelen

we de verantwoordelijkheden en hoe houden we het beheer(s)baar?
h. Ik heb zorgen als het gaat om smart city, vooral om de toegevoegde waarde van

de gegevens. We kunnen heel veel data verzamelen maar willen we dat ook?
i. Ik denk wel na over smart city, maar ik heb er (nog) geen mening over/weet niet.
j. Ik houd me niet met dit onderwerp bezig.

De vraag was: wat sluit het beste aan bij uw eigen ideeën? Men mocht maximaal 2 stellingen 
aanvinken. Hieronder staan de antwoordgrafieken van beide groepen.  

Bij de overheden scoort stelling a, dat smart city een positieve bijdrage kan leveren aan de 
leefbaarheid, het hoogst. Zorgen om de organisatie (stelling g) staat op de tweede plaats, 
gevolgd door: positief doordat men meer onderbouwd beslissingen kan nemen (stelling c). 
Stelling a scoort 27%, alle andere stellingen scoren minder dan 20%. De meningen lopen dus 
sterk uiteen.  

Bij de marktpartijen scoren stelling a, b en c duidelijk het hoogst. Dit zijn de 3 stellingen die 
smart city een positieve ontwikkeling noemen. Stelling a scoort 53%, stelling b 34% en 
stelling c 24%.  

Bij zowel overheden als marktpartijen staan er dus 2 positieve stellingen over smart city in 
de top 3.  
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HENK BAKKER | Provincie Noord-Holland

Henk Bakker werkt sinds 1994 bij de provincie 
Noord-Holland. Hij heeft daar diverse functies 
vervuld binnen het werkveld openbare verlichting. 
Van het maken van lichtontwerpen, schrijven van 
bestekken, opstellen van eisen, tot het ondersteunen 
van beleidsafdelingen. Hij is nu adviseur voor beheer 
openbare verlichting bij de provincie. 

Welke rol speelden energiebesparing en reductie CO2-uitstoot voorheen in uw werk inzake open-

bare verlichting en welke rol speelt het nu? Is er veel veranderd? 

De provincie Noord-Holland is sinds jaar en dag op zoek naar energiebesparing. Bij de introductie 
van de Dyna-dimmer, ergens in de jaren 2000, werd deze in alle nieuw aan te leggen installaties 
toegepast. Met de toepassing hiervan werd een energiebesparing bereikt van ongeveer 20%. 
Bij doorverlichte wegvakken zijn in het verleden dynamische systemen van diverse fabrikanten 
toegepast. De ervaringen waren wisselend, waarbij de kosten groter waren dan de baten. 
De doelstelling van destijds, energie besparen en daaraan gekoppeld de CO2-uitstoot terugdringen, 
geldt nu nog steeds. Daar is voor ons weinig aan veranderd.

Door led en dimmen is er veel energiebesparing gerealiseerd bij openbare verlichting. 

Welke kansen ziet u om te komen tot verdere reductie CO2-uitstoot? 

Bij de aanleg van een openbare verlichtingsinstallatie of vervanging van armaturen stelt de 
provincie Noord-Holland als eis dat de verlichting dient te voldoen aan NPR13201. Op basis van 
de determineringstabel rolt er een verlichtingsklasse uit die, met name in de buitengebieden, 
op de locaties als overdadig wordt ervaren. Dit wordt mede veroorzaakt door het toepassen van 
led. Men ervaart dit al heel snel als verblindend. Wellicht kan dit een tandje minder, een lagere 
verlichtingsklasse, met als resultaat minder licht en daardoor minder CO2-uitstoot.

‘Monitoring is zeker belangrijk.  
Besparing op papier is mooi, maar je wilt toch weten 

wat het in de praktijk oplevert.’



17

‘2050 is nog ver weg. De mobiliteit zal er  
dan wellicht anders uitzien. Dit heeft een relatie met 

openbare verlichting.’

Wordt er bij de inkoop van producten en diensten voor openbare verlichting specifiek gelet op 

energiebesparing en reductie van CO2-uitstoot? 

Bij de provincie Noord-Holland geldt duurzaam inkopen. Duurzaam inkopen is onderdeel van het 
maatschappelijk verantwoord inkopen beleid (MVI) van de provincie. Het gaat uit van een goede 
balans tussen mens, omgeving en economie. Door duurzaam in te kopen, houdt de provincie 
rekening met het milieu en met sociale aspecten, zonder verlies van welvaart. De doelstelling ‘100%’ 
duurzaam inkopen betekent dat voor alle inkopen en aanbestedingen van productgroepen op de lijst 
van Agentschap NL ten minste de minimumcriteria worden toegepast die daarvoor gelden.

Tot 2018 was er de Energiemonitor van Rijkswaterstaat. Die is er niet meer. Wordt er op dit 

moment gemonitord binnen de organisatie waar u werkt op energiebesparing en het halen van 

de klimaatdoelen? Is monitoring belangrijk? 

Monitoring is zeker belangrijk. Besparing op papier is mooi, maar je wilt toch weten wat het 
in de praktijk oplevert. Bij de provincie Noord-Holland is een dashboard beschikbaar, waar het 
energieverbruik per openbare verlichtingsinstallatie wordt getoond. Hierin is goed te zien dat na het 
aanbrengen van ledarmaturen het energieverbruik ten opzichte van hogedruk natriumlampen met 
tientallen procenten is gedaald. 

Hoe gaat uw organisatie, en gaat het werkveld OVL, komen tot 95% reductie in 2050? Wat is uw 

ideaalbeeld voor de toekomst als het gaat om energiebesparing/reductie CO2-uitstoot? 

Het is haalbaar, maar dan moet er meer zon- en windenergie beschikbaar komen. En moeten we gaan 
nadenken of de verlichting die er nu staat en/of aangebracht wordt noodzakelijk is.
2050 is nog ver weg. De mobiliteit zal er dan wellicht anders uitzien. Dit heeft een relatie met 
openbare verlichting. Het zou mooi zijn als de nu aanwezige openbare verlichting met 50% is 
gereduceerd tegen die tijd. Het beleid zal de komende jaren hierop moeten worden aangepast. Een 
grote uitdaging voor allen die met openbare verlichting te maken hebben, dus zowel de overheid als 
bedrijven.



A3.   Klimaatdoelen:
overheden versus marktpartijen

OVERHEDEN MARKTPARTIJEN

34% 61%
halen klimaatdoelen 

= heel belangrijk
halen klimaatdoelen 

= heel belangrijk

10%
smart lighting draagt bij aan 

halen klimaatdoelen

retrofit led  
‘lamp vervangen’

vaakst toegepast

48%
95% reductie CO2-uitstoot 

in 2050 is haalbaar

39%
smart lighting draagt bij aan 

halen klimaatdoelen

retrofit led 
‘box in box’

heeft de voorkeur

70%
95% reductie CO2-uitstoot 

in 2050 is haalbaar
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A3. Klimaatdoelen: 
overheden versus marktpartijen  

In deze monitor besteden we extra aandacht aan het thema Klimaatdoelen. 
Hierover zijn diverse vragen gesteld in de enquêtes.  
De opvallendste verschillen tussen overheden en marktpartijen staan in dit hoofdstuk. 

I. KLIMAATDOELEN 2030

Aan alle respondenten is gevraagd of het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord hoog 
op de agenda staat bij de organisatie waarvoor men werkt. Uit de reacties blijkt dat het een 
belangrijk thema is. Bij de marktpartijen leeft het volgens de respondenten nog sterker dan 
bij de overheden. Bij de marktpartijen geeft 61% van de respondenten aan dat het thema 
heel belangrijk wordt gevonden bij de organisatie waarvoor men werkt. Bij de overheden is 
dit 34%. 

Overheden – hoe belangrijk zijn de klimaatdoelen 

Marktpartijen – hoe belangrijk zijn de klimaatdoelen 
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Wat betreft de klimaatdoelen voor 2030 zijn 2 percentages van belang: 
• 55% reductie CO2-uitstoot t.o.v. 1990

= de Europese doelstelling en staat in het regeerakkoord 2022
• 49% reductie CO2-uitstoot t.o.v. 1990

= de doelstelling uit het Klimaatakkoord 2019 en is vastgelegd in de Klimaatwet

Aan de respondenten van de overheden is gevraagd in te schatten welk percentage reductie 
CO2-uitstoot in hun eigen organisatie gehaald wordt wat betreft openbare verlichting.  
Aan de respondenten van de marktpartijen is gevraagd in te schatten welk percentage 
reductie CO2-uitstoot gehaald wordt in de sector openbare verlichting.  

Bij de overheden verwacht 26% dat 55% reductie in 2030 gehaald wordt, bij de 
marktpartijen is dit 25%. Bij de overheden verwacht 11% dat men 49% reductie haalt in 
2030, bij de marktpartijen is dit 13%. Deze antwoorden liggen dus dicht bij elkaar.  

28% van de overheden geeft aan niet te weten hoeveel reductie CO2-uitstoot er wordt 
gerealiseerd, omdat men alleen naar energiebesparing kijkt. Bij de marktpartijen is dit 8%. 

Overheden  Marktpartijen 

Wat moet er vooral gebeuren om de klimaatdoelen voor 2030 te behalen?  
Bij deze vraag mocht men maximaal 2 antwoordopties aanvinken.  
Ook hierover zijn overheden en marktpartijen het met elkaar eens. Zij hebben dezelfde top 3 
wat betreft noodzakelijke aanpak, alleen de percentages zijn anders. Met name meer en 
betere samenwerking wordt door marktpartijen belangrijker gevonden dan door overheden. 

Top 3 – nodig om klimaatdoelen 2030 te halen  Overheden  Markt 
1 Overheden moeten meer gaan investeren in vervangingen en innovaties 55% 59% 
2 Overheden en marktpartijen moeten meer en beter gaan samenwerken 19% 43% 
3 Overheden moeten dit aspect een grotere rol laten spelen in aanbestedingen 14% 16% 
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II. ACTIES OVL OM DOELEN TE HALEN

Wat zijn de belangrijkste acties om de klimaatdoelen/reductie CO2-uitstoot te halen voor het 
werkveld OVL? Men mocht bij deze vraag maximaal 2 antwoorden aanvinken.  
Bij beide partijen staat led met stip op 1. De marktpartijen verwachten daarnaast dat smart 
city een grote bijdrage kan leveren aan het halen van de klimaatdoelen. Bij de overheden 
scoort deze actie aanmerkelijk lager.  

Overheden – acties OVL om klimaatdoelen te halen 

Marktpartijen – acties OVL om klimaatdoelen te halen 
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III. RETROFIT LED

Zowel overheden als marktpartijen zien de verledding als belangrijkste actie om de 
klimaatdoelen te realiseren. Maar hoe denken zij over retrofit led? Is dit een goede 
tussenoplossing om sneller de reductie van CO2-uitstoot te kunnen realiseren? 

Bij deze vraag zijn overheden en marktpartijen het met elkaar eens.  
Een meerderheid vindt dat retrofit led een goede tussenoplossing kan zijn. 

Is retrofit led een goede tussenoplossing?    Overheden  Markt 
Ja, afhankelijk van leeftijd, staat en type armatuur 49% 43% 
Ja, het is vaak een goede tussenoplossing 20% 19% 
Nee, vervangen is beter i.v.m. de lichtkwaliteit 13% 19% 
Nee, vervangen is beter i.v.m. de duurzaamheid 12% 14% 

Er zijn verschillende vormen van retrofit led: 
• het 1 op 1 vervangen van de lamp (plug and play)
• ombouw met een nieuwe driver en ledmodule
• het binnenwerk aanpassen (box in box)

Aan de respondenten van de marktpartijen is gevraagd welke vorm hun voorkeur heeft.  
Aan de overheden vroegen we welke vorm het meest wordt toegepast in hun organisatie.  
Men kon als marktpartij ‘geen’ aanvinken als men geen voorstander is van retrofit led (en 
dus voor geen enkele vorm voorkeur heeft) of als men als overheid geen retrofit led toepast. 

De antwoordgrafieken laten zien dat het 1 op 1 vervangen van de lamp bij 27% van de 
overheden het vaakst wordt toegepast en daarmee het hoogst scoort. Deze vorm van 
retrofit led scoort bij de marktpartijen juist het laagst (13%). Zij geven de voorkeur aan het 
aanpassen van het binnenwerk (27%), gevolgd door ombouw (25%).  

Overheden  Marktpartijen 
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IV. KLIMAATDOELEN 2050

Voor 2050 is het landelijke doel 95% reductie CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. 
Hoe kijken de respondenten tegen deze doelstelling aan als het gaat om openbare 
verlichting? Men kon kiezen uit 6 antwoordopties.  

Bij de overheden scoren vrijwel alle antwoorden 16% tot 20%. Alleen het antwoord ‘Ik denk 
dat dit haalbaar is en heb er een beeld bij hoe dit gerealiseerd kan worden’ scoort lager.  
Bij de marktpartijen scoort dit antwoord juist het hoogst, namelijk 39%.  

Overheden – 95% reductie in 2050 

Marktpartijen – 95% reductie in 2050 
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In het totaal denkt 48% van de respondenten van overheden dat 95% reductie CO2-uitstoot 
ten opzichte van 1990 haalbaar is. Van de marktpartijen denkt zelfs 70% dit.  
39% van de marktpartijen heeft een beeld bij hoe dit gerealiseerd kan worden.  
Genoemd door respondenten van marktpartijen worden onder andere:  

‘Kennisontwikkeling (bij overheden), integraal denken en samenwerken, 
gedragsverandering.’ 

‘Door toepassen van circulaire producten en hernieuwbare energiebronnen.’ 

‘Minder verlichting, meer smart, langere levensduur armaturen en masten, 
strengere dimregimes, slim onderhoud.’ 

‘Zo snel mogelijk over op led + Zhaga. Als die 95% onverhoopt lastig blijkt, dan kan door 
toevoegen smart lighting in 2040 via extra dimmen etc. toch die 95% worden gehaald.’ 

‘Betere samenwerking, meer budget, meer aanbestedingen op kwaliteit.’ 

‘Wetgeving en geld.’ 

‘Gebruiken maken van circulaire producten en hiervan de levensduur verlengen 
door reparatie en renovatie.’ 

‘Meer led, meer (dynamisch) dimmen, meer kabels repareren in plaats van vervangen.’ 

‘Bedrijfsvoering aanpassen, producten circulair en efficiënt maken.’ 

‘Wagenpark verduurzamen, energiebronnen aanpassen.’ 

‘Het opwekken van voldoende CO2-neutrale energie. 
Ik verwacht niet dat verlichting nog eens 10x zo efficiënt gaat worden.’ 

‘Sneller verledden met duurzame producten met een lange levensduur 
die tussentijds ook een upgrade kunnen krijgen.’ 

‘Energietransitie kan versnellend werken als breder wordt nagedacht en niet alleen binnen 
specifieke vakgebieden. Samenwerken in de gehele keten.’ 

‘Overheden dienen samen met de markt hier prioriteit aan te geven 
en gezamenlijk haalbare plannen te maken.’ 

De opmerkingen van de respondenten van overheden staan in deel B, bij vraag 48. 
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PHILIP ROSS | Studio Philip Ross

Dr. ir. Philip Ross is lichtontwerper, -adviseur en 
-kunstenaar. Zijn specialisme is slimme verlichting,
met aandacht voor ecologische aspecten en
burgerparticipatie. Vanuit Studio Philip Ross werkt
hij voor publieke en private partijen in binnen- en
buitenland. Daarnaast publiceert Philip over licht.

Welke rol speelden energiebesparing en reductie CO2-uitstoot voorheen in uw werk en welke rol 

speelt het nu? Is er veel veranderd?

Dit is altijd een onderwerp van belang geweest, maar de aandacht is het afgelopen half jaar enorm 
gegroeid. Het type aandacht is daarbij veranderd. Met de hogere energieprijzen is de kostenkant 
pregnanter geworden, maar daarnaast heeft het meer politieke lading gekregen. Verlichting 
uitschakelen is nu een statement van stadsbesturen. Met deze politieke aandacht is het wel zaak 
om gebalanceerde afwegingen te blijven maken tussen wat licht oplevert en wat het kost. Er is ook 
groeiende aandacht voor lichtvervuiling en ecologische belasting van licht, naast de CO2-uitstoot. Het 
gaat naast kwantiteit dus steeds meer over kwaliteiten van licht, bijvoorbeeld spectrale samenstelling.

Welke kansen ziet u om te komen tot verdere reductie CO2-uitstoot? Wat moeten volgens u de 

pijlers worden tot 2030? 

Eén pijler is slimmer dimmen, bijvoorbeeld reageren op verkeer en weer, waarmee nog veel winst te 
behalen is. Een andere is goed licht- en armatuurontwerp. Door goed ontwerp is met minder licht 
meer te bereiken. Nog een pijler is hoe we als maatschappij licht organiseren. Overheden mogen 
mijns inziens meer eisen stellen aan private partijen. Excessieve commerciële uitingen bijvoorbeeld 
zijn met de opgaven waar we voor staan niet meer van deze tijd. Circulaire systemen vereisen ook 
andere vormen van publiek-private samenwerking. En beheer mag niet vergeten worden in dit rijtje, 
want goed beheer is essentieel voor het realiseren van ambitieuze doelstellingen. 

‘Verlichting uitschakelen is nu een statement van stadsbesturen.  
Met deze politieke aandacht is het wel zaak om gebalanceerde afwegingen 

te blijven maken tussen wat licht oplevert en wat het kost.’
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‘Mijn ideaalbeeld is dat we de benodigde reductie 
gaan realiseren vanuit  

een brede kijk op verlichting.’

Speelt energiebesparing en reductie van CO2-uitstoot een rol bij het maken van een lichtont-

werp? 

Lichtontwerp heeft hierbij een belangrijke rol. Door bijvoorbeeld vermindering van verblinding, 
gebruik van verticale vlakken, afstemming van lichtniveaus en bewust lichtkleurgebruik, is met 
minder licht meer te bereiken. We zullen ook in situaties moeten durven af te stappen van richtlijnen, 
wanneer we de achterliggende doelen anders en met minder licht kunnen realiseren. Nieuwe 
‘slimme’ functionaliteiten van licht zullen steeds meer een ontwerpopgave worden. Hoe dim je en 
wanneer? Hoe kunnen we op een spectraal niveau licht ecologisch minder belastend maken? En als 
we met minder licht willen werken in de stad, hoe kunnen we het beste burgers betrekken in het 
ontwerpproces. 

Is monitoring belangrijk? 

Monitoring is zeker aan te bevelen. Slimme verlichting maakt dit op bepaalde vlakken steeds 
makkelijker. Ook belangrijk is dat zo’n systeem het mogelijk maakt iets te doen met de informatie die 
je krijgt, of met veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld door te her-programmeren. Maar het 
begrip monitoring mag breder geïnterpreteerd worden. Zijn mensen nog steeds tevreden over het 
licht als we dimmen? Wat doen ingrepen ecologisch? Hoe staat de stad ervoor qua lichtvervuiling? 

Wat is uw ideaalbeeld voor de toekomst als het gaat om energiebesparing/reductie CO2-uitstoot? 

Mijn ideaalbeeld is dat we de benodigde reductie gaan realiseren vanuit een brede kijk op verlichting, 
waarbij de waarden achter verlichting, zoals toegankelijkheid, duurzaamheid en cultuur, worden 
meegewogen. Dus niet alleen maar kwantitatief verminderen, want daarmee komen we er denk 
ik niet. Het zal creativiteit vergen, maar als we vanuit ontwerp, politiek, industrie en onderzoek 
samenwerken heb ik het vertrouwen dat we tot een toekomstbestendige OVL komen. 
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A4. Klimaatdoelen: 
kleinere versus grotere gemeenten 

In hoeverre geven respondenten van kleine gemeenten andere antwoorden dan die van 
grote gemeenten? In dit hoofdstuk maken we een vergelijking tussen gemeenten met 
minder dan 25.000 inwoners en gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Bij de kleine 
gemeenten gaat het om 22 respondenten, bij de grote gemeenten om 24 respondenten.  

I. Het belang van de klimaatdoelen

Staat het halen van de doelen uit het klimaatakkoord hoog op de agenda van de gemeente 
waarvoor u werkt? 36% van de respondenten van kleine gemeenten gaf aan dat dit heel 
belangrijk is, 32% kiest voor redelijk belangrijk en 14% voor niet echt belangrijk. 

Bij de grote gemeenten geeft 50% van de respondenten aan dat het heel belangrijk is, 
42% noemt het redelijk belangrijk.  

Kleine gemeenten – het belang van het halen van de klimaatdoelen 

Grote gemeenten – het belang van het halen van de klimaatdoelen 
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II. Energiebesparing sinds 1990

Aan de respondenten is gevraagd of er sinds 1990 energie is bespaard op het totale 
OVL-areaal – dus inclusief uitbreiding – en zo ja, hoeveel?   

Bij de kleine gemeenten zijn er relatief veel respondenten die het antwoord niet weten. 
De antwoorden ‘40 tot 50%’ en ‘meer dan 50%’ energiebesparing scoren allebei 18%. 
Bij de grote gemeenten ligt de piek bij ’20 tot 30%’ en ‘30 tot 40%’ energiebesparing.  

Kleine gemeenten – energiebesparing sinds 1990 

Grote gemeenten – energiebesparing sinds 1990 
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III. Belangrijkste acties reductie CO2-uitstoot

Wat zijn in de eigen organisatie de belangrijkste acties om de klimaatdoelstelling voor 
reductie CO2-uitstoot te halen voor het werkveld openbare verlichting? 
De respondenten mochten bij deze vraag maximaal 2 antwoordopties aanvinken.  

Led en dimmen staan bij beide groepen op de eerste en tweede plaats.  
Voor de kleine gemeenten zijn vervolgens het verminderen van de openbare verlichting en 
het toepassen van retrofit led de belangrijkste acties.  
De grote gemeenten maken hier een andere keuze. Zij kiezen voor een langere levensduur 
van armaturen, masten, kabels en voor meer smart lighting.  

Kleine gemeenten – belangrijkste acties 

Grote gemeenten – belangrijkste acties 
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IV. Monitoring

Aan de respondenten is gevraagd of er in hun organisatie gemonitord en gerapporteerd 
wordt op het halen van de klimaatdoelstellingen, en zo ja op welke manier.   

Bij de kleine gemeenten geeft 45% aan dat er niet gemonitord/gerapporteerd wordt. 
Bij de 37% die wel monitort/rapporteert, gaat het in circa de helft van de gevallen alleen 
over energiesparing.  

Bij de grote gemeenten monitort/rapporteert 58% op het halen van de klimaatdoelen en 
reductie CO2-uitstoot, in het algemeen en/of specifiek voor openbare verlichting. 

Kleine gemeenten – monitoring 

Grote gemeenten – monitoring 
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VRAAG 1 – NAAM ORGANISATIE  
 
De rapportage is geheel anoniem. Bij de analyse van de gegevens heeft het meerwaarde om 
te weten van welke organisatie de reactie komt, onder andere om te kunnen bepalen 
hoeveel mensen van één organisatie gereageerd hebben. 
 
Van de 135 respondenten vanuit overheden gaven er 97 aan bij welke organisatie zij werken.  
 
 
 
VRAAG 2 – LEEFTIJD RESPONDENTEN  
 

 
 

 
Toelichting  
7% van de respondenten is jonger dan 35 jaar en 19% is tussen de 35 en 45 jaar.  
Ruim een derde van de respondenten is tussen de 46 en 55 jaar.  
Eveneens ruim een derde is ouder dan 55 jaar.  
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Jonger dan 35 7% 8% 5% 6% 3% 3% 3% 
35 - 45 jaar 19% 18% 18% 23% 16% 13% 30% 
46 - 55 jaar 36% 37% 37% 39% 37% 37% 33% 
Ouder dan 55 37% 37% 40% 32% 45% 47% 34% 
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VRAAG 3 – SOORT ORGANISATIE 

 

          
 

 
Toelichting  
Het overgrote deel van de respondenten (92%) is werkzaam bij een gemeente.  
6% werkt bij een provincie en 1% bij een waterschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking  
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 
Gemeente 92% 91% 89% 88% 83% 76% 
Provincie 6% 7% 8% 7% 8% 10% 
Rijkswaterstaat 0% 0% 1% 1% 6% 8% 
Waterschap 1% 1% 1% 0% 0% 0% 
Anders 1% 1% 2% 5% 4% 6% 
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VRAAG 4 - IN WELKE PROVINCIE LIGT UW GEMEENTE 
 
 

 
 
Toelichting  
De anonimiteit van de respondenten is bij de OVL-monitor gegarandeerd. Om inzicht te 
krijgen in de regionale spreiding van de respondenten wordt deze vraag gesteld.  
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking  
 
In 2021 was de verdeling als volgt:  
Overijssel 18%, Noord-Holland en Noord-Brabant en Utrecht  alle drie 12%, Gelderland  11%, 
Friesland 9%, Zuid-Holland  8%, Limburg 6%, Groningen en Zeeland allebei 3%, Flevoland 1%, Drenthe 
0%, niet van toepassing (provincie of waterschap) 3%. 
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VRAAG 5 – WAT IS UW FUNCTIE 
 

 
 
Toelichting  
Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden invullen.  
Er zijn in totaal 221 vakjes aangevinkt door de 135 respondenten. Het komt dus vaak voor 
dat men meerdere functies vervult op het gebied van openbare verlichting.  
 
Bij ‘Anders’ wordt onder andere genoemd: 
• afdelingshoofd OVL en Laadinfra 
• kostendeskundige  
• functioneel beheerder van een beheersysteem 
• specialist energie en technische installaties 
• beleidsmedewerker duurzaamheid 
• assetmanager wegen en installaties 
• medewerker ondersteuning civiel

 

 

 
___________________________________________________________________________ 
Deze vraag is in 2020 en 2021 niet gesteld,  een vergelijking met vorig jaar is daarom niet 
mogelijk. 
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VIRGIL WARNARS | Lightwell

Virgil begon na zijn studie Geschiedenis der Internationale 
Betrekkingen als verkoopdirecteur bij (toen nog start-
up) Lightwell. Samen met compagnons ontwikkelde 
hij het bedrijf en introduceerde diverse innovatieve en 
duurzame ledarmaturen, veelal in combinatie met slimme 
technologie. Ook Smart City systemen en duurzame 
mobiliteit zoals laadpalen maken onderdeel uit van het 
productportfolio. 

Welke rol speelden energiebesparing en reductie CO2-uitstoot voorheen in uw werk inzake  

openbare verlichting en welke rol speelt het nu? 

Energiebesparing is altijd een relevant thema geweest, ook toen ik in 2011 bij Lightwell begon. 
Wij hebben dat altijd benoemd als een van de belangrijkste voordelen van led-technologie, wat 
toen nog gold als onbekend en innovatief. De laatste jaren is het bij vrijwel alle gemeenten een 
zeer belangrijk onderwerp geworden, alhoewel het doorvertalen van energiezuinigheid naar CO2-
reductie vaak nog verschillende zaken zijn. Het afrekenen van energiekosten is een heel helder en 
direct inzichtelijk proces, dit is voor ambtenaren minder concreet bij CO2-reductie. Dat is jammer. Als 
je op uitvoeringsniveau hiermee ook direct een kostenvoordeel kan behalen, helpt dat bij het CO2-
bewustzijn. 

Welke kansen ziet u om te komen tot verdere reductie CO2-uitstoot? 

Wij merken dat bij klanten die voor slimme verlichting kiezen, zoals Rotterdam grootschalig heeft 
gedaan, de mogelijkheden tot extra besparingen optimaal zijn. Je kunt namelijk met een druk op 
de knop extra energiebesparing doorvoeren door het lichtniveau wat te verlagen. In veel wijken is 
dit geen probleem, en gebeurt dit ook. Ook voor gemeenten zijn de energiekosten flink aan het 
stijgen. Het is dus wenselijk om grip te hebben op energie-verbruikende assets en te kunnen inspelen 
op onzekere geopolitieke omstandigheden. Ik verwacht dat dit tot 2030 steeds meer toegepast 
gaat worden, en dat OVL steeds vaker gaat meebewegen met bijvoorbeeld verkeersintensiteit en 
bewonersbehoefte. Daarmee is nóg meer besparen heel goed mogelijk. 

‘Het is wenselijk om grip te hebben op  
energie-verbruikende assets en te kunnen inspelen  

op onzekere geopolitieke omstandigheden.’
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Bent u bezig uw producten en/of diensten zoveel mogelijk CO2-neutraal te maken? Wat vindt u 

goede eisen bij inkoop? 

Lightwell is sterk gericht op het zo circulair mogelijk inrichten van het productieproces. Ons nieuwe 
kegelarmatuur is conform circulaire principes ontworpen en bestaat uit zo min mogelijk, modulaire 
componenten waardoor de-assemblage heel eenvoudig is. De bovenkap en diffusor komen uit 
Nederland. We betrekken deze partners nadrukkelijk bij onze keuzes. Die werkwijze is gunstig voor 
de LCA-analyse. Een goede analyse, die via een Environmental Product Declaration (EPD) conform 
Europese normen verder onderbouwd kan worden, is wat ons betreft een goede aanpak voor 
duurzaam aanbesteden. Een EPD is transparant, uniform en Europees, en daarmee een uitstekend 
middel om de milieu-impact van producten onderling te vergelijken. 

Wordt er op dit moment gemonitord binnen de organisatie waar u werkt op energiebesparing 

en het halen van de klimaatdoelen? 

Ook in onze bedrijfsvoering zijn we continu bezig met verdere verduurzaming. Zo ambiëren wij om 
op zo kort mogelijke termijn te komen tot een energieneutraal productieproces. Wij hergebruiken 
verpakkingen waar mogelijk. Door de ISO14001 certificering en de Milieubarometer kunnen we 
de ontwikkeling van onze prestaties goed volgen. Onze management doelstelling is een jaarlijkse 
reductie van minimaal 5%, daarom zijn bijvoorbeeld alle nieuwe leaseauto’s elektrisch. Een bedrijf 
als het mijne dat zich zo nadrukkelijk beweegt in de energietransitie kan niet anders dan hier heel 
ambitieus in zijn!

Hoe gaat uw organisatie, en gaat het werkveld OVL, komen tot 95% reductie in 2050? 

95% CO2-reductie is ambitieus maar zeker haalbaar. Dit lukt uiteraard alleen als er een 
maatschappelijke transitie plaatsvindt. Alle seinen hiervoor lijken op groen te staan. Er zal een meer 
dynamisch elektriciteitsnetwerk komen, waarin een goede balans is tussen duurzaam opgewekte 
elektriciteit, de opslag daarvan voor piekmomenten en het zo energiezuinig mogelijk maken van 
consumentenproducten en industriële processen. Vooral in dat laatste is nog een gigantische stap 
te zetten. Dit kan alleen succesvol zijn binnen een breder Europees verband. Dat is ook noodzakelijk, 
omdat klimaatverandering samenwerking vereist. Landen alleen redden het niet. Ik ben blij dat 
Nederland niet alleen staat, maar onderdeel uitmaakt van zo’n machtig verbond van samenwerkende 
landen.

‘Ik ben blij dat Nederland niet alleen staat,  
maar onderdeel uitmaakt van zo’n machtig verbond  

van samenwerkende landen.’



B2.   Organisatie van het werk
en kennisniveau

57%
1 fte of minder voor OVL

27%
oprichting OVLNL Academy

voorziet in behoefte

35%
nog weinig gehoord over

OVLNL Academy

kennisniveau is hoger geworden
bij henzelf + collega’s OVL

51%
kennisniveau is hoger geworden

bij installateurs OVL

19%

39%
aantal fte is onvoldoende
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 11 

VRAAG 6 – AANTAL FTE VOOR OVL 
 

 

 
 
 
Toelichting  
Het gaat hierbij om het aantal fte dat in totaal beschikbaar is voor OVL, dus voor visie, 
beleid, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.  
 
Meer dan de helft van de respondenten, namelijk 57%, werkt voor een organisatie waar  
1 fte of minder beschikbaar is voor OVL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Minder dan 0,5 fte 24% 22% 28% 28% 24% 22% 40% 
Tussen 0,5 en 1 fte 33% 30% 26% 28% 34% 29% 24% 
Tussen 1,1 en 2 fte 19% 19% 20% 21% 16% 23% 16% 
Tussen 2,1 en 3 fte 10% 13% 8% 6% 6% 8% 4% 
Tussen 3,1 en 5 fte 7% 6% 7% 7% 9% 10% 9% 
Meer dan 5 fte 5% 7% 8% 10% 8% 7% 6% 
Weet ik niet 1% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 
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VRAAG 7 – MENING OVER AANTAL FTE 

 

 
 
 
Toelichting  
Bij elkaar opgeteld is 59% tevreden: 16% van de respondenten vindt het aantal beschikbare 
fte’s goed en 43% vindt het voldoende. 39% is van mening dat het aantal beschikbare fte’s 
onvoldoende is. 
 
Opmerkingen van respondenten 
• ‘Er gaat in verhouding teveel tijd verloren aan de waan van de dag, daardoor is er te 

weinig tijd voor lange termijn planning en innovatie.’ 
• ‘Erg veel werk, hoge werkdruk.‘
• ‘Het is lastig om goed personeel te krijgen, ZZP-ers hebben maar een tijdelijke 

overeenkomst, kennis vervliegt.’ 
• ‘Wij worden ondersteund door een extern bureau. Anders was dit veel te weinig.’ 
• ‘Bij een goede contractpartner moet het aantal fte voldoende zijn.’ 

 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Goed 16% 16% 14% 12% 9% 9% 13% 
Voldoende  43% 39% 44% 34% 41% 53% 44% 
Onvoldoende  39% 40% 37% 50% 47% 37% 40% 
Geen mening 2% 4% 5% 3% 4% 1% 3% 
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 13 

VRAAG 8 – ONTWIKKELING KENNISNIVEAU VAN U EN UW COLLEGA’S 
 

 

 
 
Toelichting  
De volledige vraag luidt: ‘Wat vindt u over het algemeen van de ontwikkeling van het 
kennisniveau van u en uw collega’s als het gaat om OVL?’ 
 
51% van de respondenten vindt dat het kennisniveau aangaande OVL bij henzelf en collega’s 
de afgelopen jaren hoger is geworden. 36% denkt dat het gelijk is gebleven en 10% vindt dat 
het kennisniveau lager is geworden.  
 
Opmerkingen van respondenten 
• ‘Met name op het gebied van data, beheersystemen, armaturen (optieken) en 

telemanagement is er veel bijgeleerd.’ 
• ‘De wereld en de markt zijn doorontwikkeld, hierdoor is gelijk blijven onvoldoende om bij 

te blijven.’ 
• ‘Er wordt naar mijn mening op technische scholen (MBO/HBO) te weinig aandacht 

geschonken aan OVL.’ 
• ‘Om veel kennis van OVL te hebben moet je er fulltime mee bezig zijn, anders raak je snel 

achter op de ontwikkelingen. Daarom werken wij met een adviesbureau.’ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking  
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Hoger geworden 51% 51% 47% 49% 54% 59% 52% 
Gelijk gebleven 36% 33% 34% 33% 28% 28% 36% 
Lager geworden 10% 12% 14% 11% 13% 10% 8% 
Geen mening 4% 5% 5% 7% 4% 3% 3% 
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 14 

VRAAG 9 – ONTWIKKELING KENNISNIVEAU VAN INSTALLATEURS 
 

 

 
Toelichting  
De volledige vraag luidt: ‘Wat vindt u over het algemeen van de ontwikkeling van het 
kennisniveau van installateurs als het gaat om OVL?’ 
 
19% van de respondenten vindt dat het kennisniveau van de afgelopen jaren hoger is 
geworden. 51% denkt dat het gelijk is gebleven en 18% vindt dat het kennisniveau omlaag is 
gegaan.  
 
Opmerkingen van respondenten 
• ‘Installateurs groeien niet mee met de kennis en kunde bij de innovatieve ontwikkeling 

van straatverlichting.’ 
• ‘Slimme oplossingen verdienen meer scholing, er is teveel onbekendheid en te weinig 

ervaring bij installateurs.’ 
• ‘Gemiddeld gezien gelijk gebleven, maar dit is heel ongelijk verdeeld. Bij sommige 

aannemers/monteurs is er 0 kennis en bij sommige aannemers/monteurs heel veel.’ 
• ‘Door verloop bij installateurs (tekorten op de arbeidsmarkt) is het kennisniveau gedaald.’ 

 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking  
 

 2022 2021 2020 2019 
Hoger geworden 19% 21% 18% 14% 
Gelijk gebleven 51% 49% 56% 51% 
Lager geworden 18% 18% 13% 20% 
Geen mening 13% 11% 13% 15% 



47

 

 15 

VRAAG 10 – OPRICHTING OVLNL ACADEMY 
 
 

 
 
Toelichting  
In 2021 is de OVLNL Academy opgericht. We hebben respondenten gevraagd wat zij hiervan 
vinden. De antwoordopties waren:  
• Ja, ik vind dit een goede ontwikkeling, OVLNL voorziet hiermee in een behoefte 
• Ja, ik vind dit een goede ontwikkeling, OVLNL laat hiermee zien dat zij een professionele organisatie is 
• Nee, ik vind dit geen goede ontwikkeling omdat ik dit geen taak voor OVLNL vind 
• Nee, ik vind dit geen goede ontwikkeling omdat er volgens mij geen/weinig behoefte aan is 
• Ik heb nog niet/weinig gehoord over de OVLNL Academy en heb er daarom geen mening over 
• Ik weet het niet 
 
In de bovenstaande grafiek staan de reacties in absolute getallen, dus het aantal 
respondenten dat voor het betreffende antwoord koos. Men mocht bij deze vraag meerdere 
antwoorden aanvinken. In totaal zijn er 150 vakjes aangevinkt, dus de meeste respondenten 
hielden het bij 1 antwoord. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking  
 

 2022 2021 
Goede ontwikkeling, voorziet in behoefte 27% 27% 
Goede ontwikkeling, is professioneel  22% 26% 
Niet goed, is geen taak voor OVLNL 1% 1% 
Niet goed, is weinig/geen behoefte aan 1% 0% 
Geen mening, want nog weinig over gehoord 35% 38% 
Weet ik niet 22% 10% 
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BERT WERKHOVEN | Swarco Mobiliteit Nederland 

Bert werkt als bid-manager bij SWARCO Mobiliteit 
Nederland. Hij is al ruim dertig jaar actief op 
het gebied van infra-technieken zoals OVL, 
verkeersregelinstallaties, tunnels, bruggen, snelwegen 
en meer. In die jaren vervulde hij verschillende functies: 
van tekenaar, engineer, uitvoerder, projectleider, 
vestigingsmanager, PMC verantwoordelijk naar bid-
manager. Samen werken met begrip voor elkaars 
belangen staat bij Bert centraal.  

Welke rol speelden energiebesparing en reductie CO2-uitstoot voorheen in uw werk inzake open-

bare verlichting en welke rol speelt het nu? Is er veel veranderd?

Het ontwerpen van OVL met goede lichtopbrengst en minimaal vermogen is altijd belangrijk geweest. 
In het verleden was dat vooral nodig om de doorsnedes van voedingskabels te bepalen. Of wij in die 
tijd bezig waren met een lager lampvermogen om CO2-uitstoot te beperken vraag ik me af. Het ging 
toen vooral om kostenbesparing. 
Nu zijn wij elke dag met energiebesparing en CO2 bezig. Dat brengt noodzakelijke veranderingen in 
de bedrijfsvoering. Een CO2-prestatieladder niveau 5 is niet voldoende om in deze markt actief te zijn. 
Opdrachtgevers vragen grote investeringen in materieel en een snel herontwerp van producten. Gelet 
op de verdiensten, noodzakelijke afschrijving van bestaand materieel en gezonde bedrijfsvoering 
zeggen aanbestedende diensten soms wel erg makkelijk “u moet dit doen, anders gaat u niet 
winnen.”

Welke kansen ziet u om te komen tot verdere reductie CO2-uitstoot? 

Ik denk dat het belangrijk is om de hoeveelheid licht terug te brengen. Studies tonen aan dat 
verlichting naar een lager niveau kan, zeker in de nachtelijke rustige uren. Daarnaast kunnen we 
in buitengebieden verlichting uitschakelen. Vanuit centraal city management kunnen we licht op 
niveau brengen waar nodig, bijvoorbeeld gekoppeld aan calamiteiten, verkeersdoorstroming  en 
weersomstandigheden. Helaas maakt de binnenstedelijke lichthinderproblematiek het lastig om het 
aantal lichtmasten te verminderen door deze verder uit elkaar te plaatsen of hoger te maken. Nadeel 
is ook dat het straatbeeld daar niet vrolijker van wordt.

‘Nu zijn wij elke dag met energiebesparing  
en CO2 bezig. Dat brengt noodzakelijke veranderingen  

in de bedrijfsvoering.’
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Bent u bezig uw producten en/of diensten zoveel mogelijk CO2-neutraal te maken? 

Jazeker, als wij dat niet doen dan hebben wij straks geen werk meer. Dagelijks verbeteren wij de 
verkeersdoorstroming en veiligheid en optimaliseren wij OVL-ontwerpen. Samen met onze partners 
zoeken wij naar producten die het meest circulair zijn, hoe lastig dat ook is. Een goede eis is een 
meetbare en haalbare eis. Subjectieve eisen of beoordelingen geven teveel wrijving en een ongelijk 
speelveld. Ondanks dat we allemaal willen, moet het spel wel eerlijk blijven voor overheden en 
aanbieders. We zien dat partijen veel beloven en daardoor aanbestedingen winnen, maar het 
vervolgens niet kunnen waarmaken.

Wordt er op dit moment gemonitord binnen de organisatie waar u werkt op energiebesparing 

en het halen van de klimaatdoelen? Is monitoring belangrijk?

Monitoring is heel belangrijk. Vanaf medio 2014 hebben wij de getallen op alle onderwerpen 
inzichtelijk. Daardoor kunnen wij zowel binnen onze organisatie als bij onze leveranciers aan de 
juiste knoppen draaien om CO2-uitstoot te beperken en te besparen op grondstoffen. Bijvoorbeeld: 
onze logische rijroutes geven niet alleen efficiëntie in tijd maar ook in het gebruik van elektriciteit 
en brandstof. Dat iedereen een A+ pand moet hebben, lijkt mij logisch en daar voldoen wij aan. Het 
motiveren van medewerkers om bewust te zijn van de noodzaak is erg belangrijk en onderdeel van 
onze bedrijfscultuur. Wij blijven meten om te verbeteren.

Hoe gaat uw organisatie, en gaat het werkveld OVL, komen tot 95% reductie in 2050? 

Ik denk dat we eerst alle getallen van 1990 moeten weten om daar antwoord op te hebben. 
Voorbeeld: in 1990 was er PLL, reden we in Euro 0 bussen en kwamen documenten per post of 
fax. Waar staan we nu en hoeveel hebben wij al bespaard? Wat ik wel weet is dat een PLL 24W in 
2050 niet vervangen is voor een 1,2 Watt led en dat energiedistributie nog steeds noodzakelijk is. 
Op termijn zal opwekking plaatsvinden vanuit een ITER Reactor en hebben wij voor miljoenen jaren 
energie. Tot die tijd zijn we creatief om circulaire oplossingen te ontdekken en te realiseren binnen de 
mooie OVL-wereld!

‘Een goede eis is een meetbare en haalbare eis.  
Subjectieve eisen of beoordelingen geven teveel wrijving en  

een ongelijk speelveld.’



B3. Aantallen, onderhoud, net  
en installatie

51%
overheid met minder dan

50.000 inwoners

28%
netwerk netbeheerder

bevalt goed

46%
netwerk netbeheerder

bevalt voldoende

er is geen achterstalligheid
vervangen OVL-objecten

33%
installatieverantwoordelijkheid

is goed geregeld

44%

47%
overheid met minder dan

10.000 lichtpunten
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 18 

VRAAG 11 – AANTAL INWONERS 

 

 
 
 
 
Toelichting  
51% van de respondenten werkt voor een gemeente met minder dan 50.000 inwoners.  
46% werkt voor een gemeente of provincie met meer dan 50.000 inwoners. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Minder dan 25.000 inwoners 17% 16% 19% 16% 15% 15% 28% 
Tussen 25.000 en 50.000  34% 30% 34% 38% 32% 32% 34% 
Tussen 50.000 en 100.000  22% 19% 18% 18% 22% 16% 13% 
Tussen 100.000 en 200.000  10% 15% 11% 9% 11% 18% 10% 
Tussen 200.000 en 300.000  4% 5% 3% 6% 3% 2% 4% 
Meer dan 300.000 inwoners 10% 13% 11% 12% 10% 9% 8% 
Weet niet/niet van toepassing 2% 3% 4% 2% 7% 8% 3% 
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 19 

VRAAG 12 – AANTAL LICHTPUNTEN 

 

    
 

 
Toelichting  
47% van de respondenten werkt voor een organisatie met minder dan 10.000 lichtpunten,  
53% werkt voor een organisatie met meer dan 10.000 lichtpunten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking  
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Minder dan 5.000 lichtpunten 15% 19% 21% 16% 14% 18% 30% 
Tussen 5.000 en 10.000 32% 27% 30% 35% 35% 32% 32% 
Tussen 10.000 en 20.000 26% 25% 24% 24% 24% 18% 17% 
Tussen 20.000 en 40.000 19% 16% 15% 14% 18% 20% 11% 
Tussen 40.000 en 60.000 4% 5% 2% 5% 1% 3,5% 3% 
Meer dan 60.000 lichtpunten 4% 7% 6% 7% 6% 3,5% 4% 
Weet ik niet 0% 1% 2% 0% 1% 5% 3% 
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 20 

VRAAG 13 – MEER OF MINDER LICHTPUNTEN DAN IN 2020 
 

 
 
Toelichting  
Deze vraag gaat over de toe- of afname van het aantal lichtpunten OVL in het afgelopen jaar 
bij de organisatie waar de respondenten werken. Toe- of afname is daarbij gedefinieerd als 
een verschil dat groter is dan 1%.  
 
53% van de respondenten geeft aan dat het aantal lichtpunten OVL het afgelopen jaar 
vrijwel gelijk is gebleven. Bij 47% is het aantal lichtpunten toegenomen. Nergens is het 
aantal lichtpunten afgenomen.  
 
Als redenen voor de toename noemt men: 
• nieuwe woonwijk of nieuw bedrijventerrein 
• verlichte snelfietsweg 
• groei van de gemeente door herindeling 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking  
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 
Gelijk gebleven  53% 55% 59% 47% 57% 43% 
Meer dan vorig jaar 47% 40% 35% 48% 39% 51% 
Minder dan vorig jaar 0% 2% 3% 5% 3% 5% 
Weet ik niet 1% 3% 2% 0% 1% 1% 
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VRAAG 14 – ACHTERSTALLIGHEID IN VERVANGEN OVL-OBJECTEN 
 

 
 
 
Toelichting  
41% van de respondenten geeft aan dat er achterstalligheid is wat betreft de vervanging van 
OVL-objecten. 33% zegt dat er geen achterstalligheid is en 24% noemt de achterstand 
minimaal.  
 
Opmerkingen van respondenten 
• ‘We zijn bezig met een inhaalslag door het nemen van herstelmaatregelen naast het 

jaarlijks verledden van een deel van het areaal.’ 
• ‘Er is achterstallig onderhoud op het gebied van kabels, masten en armaturen. Voor de 

vervanging van armaturen zijn er voldoende middelen. Kabels en masten spreiden we 
over een lange tijd.’ 

• ‘Na een herindeling moesten wij op bepaalde plaatsen behoorlijk achterstallig onderhoud 
inhalen.’ 

• ‘Met name door personele capaciteit bij de aannemer en lange levertijden voor materiaal 
is er sprake van een lichte achterstand.’ 

 
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 
Nee, dat is er niet 33% 25% 22% 19% 16% 
Ja, maar minimaal 24% 35% 39% 33% 44% 
Ja, er is achterstalligheid 
Weet ik niet 

41% 
1% 

39% 
1% 

39% 
1% 

47% 
1% 

40% 
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 22 

VRAAG 15 – GEBRUIK NETWERK VAN NETBEHEERDER 

 

 
 
 
Toelichting  
46% gebruikt voor 100% het netwerk van de netbeheerder. 50% van de respondenten heeft 
deels een eigen netwerk. De percentages lopen daarbij sterk uiteen, van 95% eigen net tot 
minder dan 1%. Van de respondenten werkt 3% bij een organisatie die voor 100% een eigen 
netwerk heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking  
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Deels eigen netwerk 50% 60% 56% 51% 49% 57% 36% 
100% netwerkbeheerder 46% 39% 37% 42% 43% 28% 60% 
100% eigen netwerk 3% 0% 5% 3% 7% 13% 4% 
Weet ik niet 1% 1% 2% 4% 1% 2% 0% 



56

 

 23 

VRAAG 16 – HOE BEVALT NETWERK VAN NETBEHEERDER 
 

 

 
 
Toelichting  
28% geeft aan dat het gebruik van het netwerk van de netbeheerder goed bevalt.  
Bij 46% scoort het voldoende en 16% bevalt het slecht.  
 
Opmerkingen van respondenten 
De meest gemaakte opmerking is dat het oplossen van storingen (te) lang duurt.  
Dit lijkt geen prioriteit te hebben bij de netbeheerder. 
 
Andere opmerkingen van respondenten zijn: 
• ‘Service en bewustzijn zijn uitstekend.’ 
• ‘Hoge kosten voor het verplaatsen of verwijderen van een aansluiting.’ 
• ‘Het overleg met de netbeheerder kost veel tijd en energie.’ 

‘Als het werkt, werkt het. Als het niet werkt, heb je een probleem. Er is geen 
partnerschap, wordt niet gerapporteerd op KPI’s, er is onduidelijkheid over IV-schap, 
fagetkastjes, etc.’ 

 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 
Goed 28% 25% 24% 13%% 20% 20% 
Voldoende  46% 53% 57% 51% 51% 43% 
Slecht  16% 17% 12% 24% 14% 22% 
Weet niet/n.v.t.  9% 4% 7% 12% 15% 15% 
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VRAAG 17 – INSTALLATIEVERANTWOORDELIJKHEID  

 

 
 
 
Toelichting  
44% van de respondenten geeft aan dat de installatieverantwoordelijkheid goed geregeld is. 
Bij 32% is het niet goed geregeld, maar is men er wel mee bezig. Bij 19% is het niet goed 
geregeld (en is men er niet mee bezig).  
 
Opmerkingen van respondenten 
• ‘Ja, we hebben meerdere IV-ers binnen onze organisatie actief en in eigen dienst.’ 
• ‘Ja, het is goed geregeld, maar staat nog in de kinderschoenen. Nog niet alles is gereed.’ 
• ‘Voor de OVL is de installatieverantwoordelijkheid geborgd. Resterende onderdelen zijn 

we mee bezig.’ 
• ‘Dit is geregeld volgens het wettelijke kader, de gemeentesecretaris is bij ons de IV-er.’ 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 
Ja, goed geregeld 44% 46% 46% 43% 46% 45% 
Nee, wel mee bezig 32% 40% 35% 38% 43% 41% 
Nee, niet goed geregeld 19% 9% 14% 12% 10% 9% 
Weet ik niet 5% 5% 5% 8% 1% 5% 
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MICHAEL VAN DER KAR | Mikana

Na zijn studies International Management in 
Amsterdam (HES) en Bedrijfskunde aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam ging Michael aan de slag 
bij Tata Steel Europe in IJmuiden. Hierbij was hij 
onder andere verantwoordelijk voor het opzetten 
van de sales- en supply chain organisatie in Oost 
Europa. Na 10 jaar Tata Steel besloot Michael het 
stokje over te nemen van zijn vader bij Mikana 
Openbare Verlichting. Een maatwerkspecialist voor 
verlichtingsarmaturen, maar bovenal een echt 
familiebedrijf. Naast zijn werk bij Mikana zet Michael 
zich in als bestuurslid en penningmeester bij OVLNL.  

Welke rol speelden energiebesparing en reductie CO2-uitstoot voorheen in uw werk inzake open-

bare verlichting en welke rol speelt het nu? Wat is het grootste verschil? 

Het grootste verschil is de verschuiving tussen deze twee factoren. Waarbij tien jaar geleden het 
accent vooral lag op energiebesparing, en nauwelijks op CO2-uitstoot, is dat in de afgelopen jaren 
veel meer gelijkwaardig geworden. Met de huidige energiecrisis zou dit mogelijk weer iets kunnen 
kantelen of zou de trend, waarbij reductie van CO2-uitstoot in opmars was, kunnen afzwakken.

Door led en dimmen is er veel energiebesparing gerealiseerd bij openbare verlichting. 

Welke kansen ziet u om te komen tot verdere reductie CO2-uitstoot? 
Je zult met elkaar kritisch naar richtlijnen moeten kijken. Mogelijk is daar ruimte om bij te kunnen 
dragen aan verdere CO2-reductie, door lager energieverbruik of door toepassen van minder 
lichtpunten. Verder zullen we kritisch moeten kijken naar waar de armaturen vandaan komen. Hoe 
dichterbij geproduceerd, des te gunstiger de CO2-footprint over het algemeen is. 

Bent u bezig uw producten en/of diensten zoveel mogelijk CO2-neutraal te maken?  

Wat betreft het CO2-neutraal aanbieden van producten is alles mogelijk, alleen al omdat CO2-verbruik 
af te kopen is. Maar dat is volgens mij niet de oplossing. Bij ons is CO2-neutraal zijn daarom niet een 
doel op zich. Wij geloven wel in het positief beïnvloeden van onze Carbon Footprint. Daarbij hoort 
ook dat je bij de ontwikkeling van een product altijd probeert kritisch te kijken naar het gebruik 

‘Waarbij tien jaar geleden het accent vooral lag op energiebesparing, 
en nauwelijks op CO2-uitstoot, is dat in de afgelopen jaren veel meer 

gelijkwaardig geworden.’
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‘Er wordt vaak gezegd dat 2050 al heel dichtbij is,  
maar dat is niet zo. Met nog 27 jaar te gaan  

is deze klus te klaren.’

van materialen. Bij ons stond de verwarming altijd al laag, is het licht niet onnodig aan en lunchen 
we met het hele team op het bedrijf altijd vegetarisch. Dit zijn bewuste keuzes die in een breder 
perspectief bijdragen aan het behoud van onze planeet. 

Wat vindt u goede eisen bij inkoop? 

Het probleem met het vaststellen van eisen is dat deze vaak ‘koud’ zijn opgesteld. Daar bedoel ik mee 
dat ze uitsluitend meetbaar zijn gemaakt, maar daarmee niet altijd oprecht. Bedrijven kunnen altijd 
op zoek naar manieren om tegen zo laag mogelijke kosten/inspanning minimaal te voldoen aan de 
eisen die gesteld worden. Ik mis vaak de vertaling van een eis in oprechtheid om bij te dragen aan 
een betere wereld. Interviews, bedrijfsbezoeken en presentaties kunnen daar mogelijk aan bijdragen. 

Is monitoring belangrijk?  

Monitoring is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om doelen te bereiken. Als MKB-onderneming 
zijn we ons bewust van de bijdrage die wij moeten leveren aan een betere leefomgeving. Hierbij 
monitoren wij onder andere de verbeteringen op het gebied van energieverbruik van onze producten, 
evenals die van onze bedrijfsvoering. We hebben een actieve dialoog in het bedrijf hoe we onze 
bijdrage verder kunnen verbeteren en monitoren. Sinds kort is ook mijn zus, Nathalie, actief in ons 
bedrijf. Zij gaat zich onder andere bezig houden met het zeer actuele circulariteitsvraagstuk. 

Hoe gaat uw organisatie, en gaat het werkveld OVL, komen tot 95% reductie in 2050? 

Er wordt vaak gezegd dat 2050 al heel dichtbij is, maar dat is niet zo. Met nog 27 jaar te gaan is 
deze klus te klaren. Materialen en technologieën die nu nog in de kinderschoenen staan, worden 
straks mainstream en kunnen significant bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan 3D printen, iets wat 
10 jaar geleden nog ver weg klonk. Dit is inmiddels een veel toegepaste technologie, die ook de 
komende jaren veel potentie heeft. Mede doordat het mogelijk is hier gerecyclede materialen bij in 
te zetten. Maar vooral ook omdat het ons in staat stelt lokaal te produceren en je er verspilling van 
grondstoffen of componenten mee kunt beperken. 



B4. Visie, maatschappelijke thema’s

1e plaats
energiebesparing /

CO2-reductie

56%
burgers worden geïnformeerd

over belangrijke wijzigingen OVL

43%
oneens met stelling over

omgevingsgericht ontwerpen

draagt bij aan circulariteit door
erkende verwerker

63%
draagt bij aan circulariteit door 

hergebruik van producten

43%

circulariteit

2e plaats
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 27 

VRAAG 18 – BELANGRIJKSTE MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S OVL 
 
 

 
 
Toelichting  
De vraag was: ‘Wat zijn voor uw organisatie op dit moment de drie belangrijkste 
maatschappelijke thema’s? Men kon daarbij maximaal drie antwoordopties aanvinken. 
 
Voor het eerst sinds het begin van de OVL-monitor is de top drie anders dan voorgaande 
jaren: circulariteit stond altijd op de derde plaats, maar verovert dit jaar de tweede plaats.  
‘Energiebesparing/reductie CO2 emissie’ scoort voor het zevende jaar op een rij het hoogst. 
De derde plek wordt ingenomen door ‘Lichthinder/lichtvervuiling.’  
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
  

2022 2021 2020 2019  2018  2017  2016 
Energiebesparing & CO2-reductie      95% 75% 74% 80% 80% 81% 92% 
Circulariteit                 66% 49% 45% 52% 42% 49% 41% 
Lichtvervuiling            55% 58% 55% 54% 48% 58% 67% 
Burgerparticipatie     26% 23% 29% 30% 36% 36% 35% 
Beleving van licht       17% 32% 35% 34% 31% 27% 

28% 
41% 

Smart city                        16% 19% 24% 25% 20% 14% 
Social Return                8% 33% 21% 19% 30% 28% 15% 
Stadsmarketing            3% 20% 19% 7% 22% 12% 9% 
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VRAAG 19 – HOE IS UW ORGANISATIE BEZIG MET CIRCULARITEIT 
 
 

 
 
Toelichting  
Men kon bij deze vraag meerdere antwoorden aanvinken. In het schema hieronder staan de 
volledige antwoordopties. Daarbij is de score van 2022 (aflopend) als volgorde gekozen. 
 
Bij ‘Anders’ noemt een respondent de keuze van materialen: levensduur verhogen door 
onder andere te letten op de conservering van de lichtmasten.  
 
 
__________________________________________________________________________ 
Vergelijking  
 

 2022 2021 2020 2019 2018 
Zorgen dat afgedankte producten bij een erkende verwerker komen 
Bruikbare afgedankte producten (mast, armatuur) elders hergebruiken  
Levensduur producten verlengen door opknappen en/of moderniseren  
Bij inkoop van producten eisen stellen op het gebied van circulariteit 
Bij aanbesteding beheer/onderhoud eisen stellen inzake circulariteit 
Afgedankte onderdelen die nog bruikbaar zijn opnieuw elders gebruiken 

63% 
43% 
41% 
37% 
27% 
25% 

78% 
51% 
46% 
48% 
28% 
38% 

63% 
47% 
30% 
40% 
36% 
25% 

63% 
52% 
38% 
44% 
40% 
37% 

68% 
51% 
37% 
41% 
29% 
29% 

Minder lichtbronnen, armaturen en masten, dus minder materiaal nodig 
Nog niet concreet mee bezig, denken wel na over invulling  

19% 
11% 

27% 
9% 

28% 
16% 

36% 
8% 

25% 
18% 

Door een pilot te starten 7% 10% 10% 12% 6% 
We zijn er niet mee bezig  5% 5% 4% 2% 3% 
Anders 2% 6% 3% 3% 10% 
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VRAAG 20 – HOE IS UW ORGANISATIE BEZIG MET BURGERPARTICIPATIE 
 

 
 
Toelichting  
De volledige vraag luidt: ‘Op welke manier(en) worden burgers door uw organisatie 
betrokken bij belangrijke wijzigingen inzake OVL (vernieuwing/wijziging areaal, nieuw 
beleid)?’ Men kon bij deze vraag meerdere antwoorden aanvinken: 
• Burgers worden geïnformeerd over belangrijke wijzigingen d.m.v. website, krant, infobrieven, 

bijeenkomsten 
• Burgers kunnen hun mening geven d.m.v. belevingsonderzoeken, opiniepeilingen, inspraakavonden 
• Burgers worden actief betrokken en/of mogen meebeslissen 
• Burgers worden niet betrokken, we hebben hier geen plannen voor 
• Burgers worden niet betrokken, in de toekomst willen we dit wel gaan doen 
• Weet ik niet 
 
Opmerkingen van respondenten 
• ‘Bij nieuwe plannen/nieuw beleid worden burgers geïnformeerd.’ 
• ‘Soms maken we een testopstelling en kan men een stem uitbrengen.’ 
• ‘Burgers kunnen hun wensen uiten op basis van de standaard materialisatie binnen een 

buurt of wijk.’ 
• ‘Burgers gaan pas aan de bel trekken als de verlichting niet brandt. Of als men extra 

verlichting wil.’ 
__________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Informeren  56% 58% 62% 53% 66% 56% 60% 
Actief betrekken 10% 22% 21% 20% 21% 18% 23% 
Mening geven 19% 21% 32% 40% 32% 39% 38% 
Niet, geen plannen voor 34% 20% 14% 17% 15% 18% 14% 
Niet, in toekomst wel  
Weet ik niet 

6% 
5% 

10% 
5% 

11% 
4% 

9% 
9% 

10% 
1% 

16% 
4% 

8% 
1% 
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VRAAG 21 – STELLING OVER OMGEVINGSGERICHT ONTWERPEN 
 
 

 
 
Toelichting  
Gevraagd is wat men vindt van de volgende stelling: ‘In een duurzame, veilige en leefbare 
participatie-maatschappij past het niet om mono-disciplinair en op basis van technische 
normen de openbare verlichting te ontwerpen en moet vanuit het belang van alle 
stakeholders en de weggebruiker ontworpen worden.’ 
 
Hieronder staan de vijf antwoorden waaruit de respondenten konden kiezen, inclusief het 
percentage dat voor het betreffende antwoord koos:  
• Eens, als dit niet gebeurt dan zal de OVL-vakspecialist uiteindelijk geheel buitenspel komen te staan (13%) 
• Eens, dit gebeurt al steeds meer, we moeten zo snel mogelijk naar een nieuwe standaard voor OVL (29%) 
• Oneens, als we de richtlijnen te veel loslaten dan heeft dat gevolgen voor de aansprakelijkheid van de 

wegbeheerder (31%) 
• Oneens, we moeten ons conformeren aan de Europese regelgeving die door deskundigen tot stand is 

gekomen (12%)  
• Weet ik niet/geen mening (15%) 
 
Uit de reacties blijkt dat de meningen van de respondenten verdeeld zijn.  
42% is het eens met de stelling, 43% is het ermee oneens, om uiteenlopende redenen.  
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 
Eens, anders komt OVL-vakspecialist buitenspel te staan 13% 12% 16% 13% 19% 
Eens, gebeurt al, zo snel mogelijk naar nieuwe standaard 29% 33% 31% 35% 26% 
Oneens, heeft gevolgen voor aansprakelijkheid  31% 26% 28% 24% 30% 
Oneens, conformeren aan Europese regelgeving  12% 12% 9% 7% 11% 
Weet ik niet/geen mening 15% 16% 15% 21% 15% 
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MARC DIJKHUIZEN | Gemeente Midden-Groningen

Marc Dijkhuizen is domeinbeheerder openbare 
verlichting bij de gemeente Midden-Groningen. 
Daarnaast is hij als projectleider betrokken bij de 
aanleg van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en de 
reconstructie van projecten. Hij werkt inmiddels 20 
jaar voor de overheid. Voor de herindeling van zijn 
gemeente was hij actief op alle beleidsterreinen in 
de openbare ruimte (wegen, riolering, enz.) behalve 
groen.

Welke rol speelden energiebesparing en reductie CO2-uitstoot voorheen in uw werk inzake open-

bare verlichting en welke rol speelt het nu? Is er veel veranderd? 

Energiebesparing speelde eigenlijk nauwelijks een rol. Openbare verlichting was lange tijd een 
ondergeschoven kindje en we werden als gemeente ontzorgd. Na het openbreken van het oude EGD-
contract is de OVL veel meer van de gemeente zelf geworden. Het te beheren areaal kwam beter in 
beeld en we stonden, vanaf 2014, zelf aan het roer. 
Led had inmiddels al wel haar intrede gedaan in onze gemeente, met een proefopstelling in 2012. 
Sturen op minder verlichting, energie besparen door toepassen led, dimmen van de verlichting en 
investeren in het verjongen van het areaal begon voor mij een ‘sport’ te worden. Dit is echt het 
keerpunt geweest om veel meer uit de OVL te gaan halen. Met de enorme ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren is het alleen maar interessanter geworden.

Door led en dimmen is er veel energiebesparing gerealiseerd bij openbare verlichting.  Welke 

kansen ziet u om te komen tot verdere reductie CO2-uitstoot? 

Het verder verledden en dimmen van het areaal blijft voorlopig nog wel mijn eerste focus. Dan 
minder verlichting, daar valt ook nog genoeg te halen. In veel gevallen kan het wel een tandje 
minder, ’s nachts uit of helemaal weg.
Vervolgens zie ik ook kansen voor dynamische systemen. Het grote probleem hierin is het 
onbemeterde net waar wij mee te maken hebben. Dat is een enorm struikelblok om te investeren 
in innovaties, omdat deze qua energieverbruik niet zijn af te rekenen binnen de huidige methode. 
De netbeheerder moet de gemeenten gaan ondersteunen in systemen die het werkelijke verbruik 
registeren.     

‘Met de enorme ontwikkelingen  
van de afgelopen jaren is het alleen  

maar interessanter geworden.’
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‘Het verder verledden en dimmen van het areaal  
blijft voorlopig nog wel mijn eerste focus.’

Wordt er bij de inkoop van producten en diensten voor openbare verlichting specifiek gelet op 

energiebesparing en reductie van CO2-uitstoot? 

Ja, bij de inkoop van producten of diensten is duurzaamheid een criterium. Belangrijk is wel dat 
het realistisch, uitvoerbaar en meetbaar moet zijn. Vooral het laatste aspect wordt nog wel eens 
vergeten. Mooie doelstellingen, maar in de praktijk niet te meten of te toetsen. 
Bij de aanbesteding van het nieuwe collectieve onderhoudscontract hebben we voor de uitvoering 
een matrix opgenomen. Hierin bepaalt de aannemer zelf zijn score op de CO2-uitstoot van het in 
te zetten materieel in het eerste jaar en voor de opvolgende jaren. Voor ons eenvoudig toets- en 
controleerbaar, met een boeteclausule bij het niet nakomen van zijn eigen inschrijving.
  
Tot 2018 was er de Energiemonitor van Rijkswaterstaat. Die is er niet meer. Wordt er op dit 

moment gemonitord binnen de organisatie waar u werkt op energiebesparing en het halen van 

de klimaatdoelen? 

Binnen de gemeente Midden-Groningen is een Duurzaamheidsvisie opgesteld om de klimaatdoelen 
te halen. De focus ligt hierbij op de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en 
het terugdringen van het aardgasgebruik. Directe aanleiding zijn natuurlijk de aardbevingen in ons 
gebied.
Naar het terugdringen van het energieverbruik in de OVL wordt nauwelijks gekeken. Ik blijf het 
jammer vinden dat er weinig aandacht gaat naar voor de hand liggende (grote) energieverbruikers. 
Uiteraard blijven we, als directe beheerders van de OVL, ons wel inzetten om te reduceren. 

Wat is uw ideaalbeeld voor de toekomst als het gaat om energiebesparing/reductie CO2-uitstoot? 

De lichtmasten hangen in 2050 vol met Smart-City toepassingen. Gekoppeld aan onze smartphones 
en auto’s. Sensoren en camerasystemen gaan de openbare ruimte meer en meer (be)sturen en 
beheersen. Autonoom rijden, verkeers- en sociale veiligheid, enz. 
In de huidige tijd denk ik aan nieuwe lichttechnieken die eenvoudig tussentijds te upgraden zijn naar 
de laatste innovaties, het toepassen van duurzame materialen (productie en levensduur), dynamische 
verlichting en alleen verlichten wanneer er behoefte of beweging is. 
Dat de ontwikkelingen voor de toekomst nog lang niet zijn uitgeraasd, is in elk geval een feit.  



B5. Led-verlichting

90%
led = belangrijke

technische ontwikkeling

58%
heeft retrofit led

22%
vindt retrofit led geen goede  

oplossing, heeft het daarom niet

kosten zijn belemmering
bij overstap naar led

21%
geen belemmeringen
bij overstap naar led

69%

44%
meer dan de helft

van de huidige OVL is led
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VRAAG 22 – BELANGRIJKSTE TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN 
 
 

 
 
Toelichting  
Bij deze vraag konden respondenten maximaal drie antwoordopties aanvinken.  
Voor het eerst sinds het begin van de OVL-monitor is de top drie anders dan voorgaande 
jaren: elektrische veiligheid is van de derde plek verstoten door circulariteit. 
Op de eerste en tweede plaats staan nog altijd led en dimmen. 
__________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019  2018 2017 2016 
Led  90% 84% 83% 83% Led  87% 88% 95% 
Dimmen  58% 49% 52% 55% Schakelen/dimmen 71% 62% 69% 
Circulariteit  28% 23% 18% 33% Elektrische veiligheid 48% 42% 44% 
Elektrische veiligheid 26% 40% 36% 37% Telemanagement 29% 37% 34% 
Telemanagement 24% 33% 32% 33% Smart lighting/smart city 28% 35% 14% 
Verblinding/lichthinder 19% 28% 22% 15% Eigen net 10% 14% 8% 
Eigen net 13% 13% 8% 5% DC/gelijkstroom 9% 7% 5% 
Wegvallen van TF 12% 6% 17% 20% Botsvriendelijke masten 3% 7% 3% 
Smart city 8% 11% 14% 17% Anders  2% 2% 5% 
Anders 4% 6% 5% 3% Weet ik niet  0% 5% 0% 
DC/gelijkstroom 
Weet ik niet  

0% 
2% 

5% 
0% 

3% 
1% 

2% 
1% 
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VRAAG 23 – HOEVEEL LED 
 

 

 

Toelichting  
44% van de respondenten geeft aan dat meer dan de helft van de openbare verlichting 
voorzien is van led. Bij 35% van de respondenten is 26% tot 50% van de openbare verlichting 
voorzien van led. 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
76 - 100% 18% 15% 8% 4% 6% 2% 1% 
51 - 75% 26% 35% 18% 14% 8% 5% 2% 
26 - 50% 35% 34% 38% 34% 31% 14% 11% 
16 - 25% 12% 11% 21% 20% 22% 25% 49% 11 – 15% 3% 3% 6% 18% 19% 23% 
6 - 10% 2% 1% 4% 6% 9% 11% 36% 0 - 5% 0% 0% 0% 1% 4% 17% 
Weet ik niet 3%  4% 2% 2% 3% 1% 
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VRAAG 24 – BELEMMERING BIJ OVERSTAP NAAR LED 
 
 

 

 
 
Toelichting  
69% van de respondenten geeft aan dat er in zijn/haar organisatie geen belemmeringen zijn 
bij de overstap naar led. Dit percentage is lager dan de jaren hiervoor.  
21% noemt de kosten een belemmering, 2% het gebrek aan kennis en 1% de lichtkwaliteit. 
6% ervaart een andere belemmering.  
 
Opmerkingen van respondenten 
Diverse respondenten benoemen dat de huidige armaturen nog niet aan het einde van hun 
levensduur zijn en dat het kapitaalvernietiging (en niet duurzaam) zou zijn om ze nu al te 
vervangen door ledarmaturen.  
 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Geen belemmering 69% 80% 72% 78% 80% 84% 79% 
Kosten  21% 14% 20% 12% 9% 10% 15% 
Andere belemmering 6% 5% 5% 6% 7%   
Onvoldoende kennis 2% 0% 1% 0%    
Weet ik niet 2% 0% 1% 1%    
Lichtkwaliteit  1% 1% 1% 3% 2% 2% 2% 
Betrouwbaarheid  0% 0% 1% 0% 2% 4% 4% 
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VRAAG 25 – RETROFIT LED 

 

 

 
 

 

Toelichting  
Het percentage respondenten dat retrofit led heeft, groeit nog steeds. Bij deze monitor is 
het 58%: 45% omdat men dit (op sommige plaatsen) een goede oplossing vindt en 13% 
vanwege kostenoverwegingen en/of halen energiedoelstellingen.  
15% heeft geen retrofit led, maar geeft aan dat dit mogelijk nog komt in de toekomst.  
22% van de respondenten heeft geen retrofit led omdat men dit geen goede oplossing vindt.  
 
Opmerkingen van respondenten 
• ‘Meer dan 25% is retrofit, zowel lampen als led-units.’ 
• ‘Afweging nu vindt plaats op restduur van armaturen en verbod 2023 op PLL lampen.’ 
• ‘We hebben retrofit en dit is geen goede keuze geweest, het levert te veel problemen op. 

De lampen gaan op den duur knipperen vanwege de temperatuur. Deze gaan we 
vervangen voor ledarmaturen die daarvoor ontworpen zijn en geen omgebouwde 
armaturen.’ 

 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 
Ja, soms goede oplossing 45% 41% 34% 29% 31% 28% 
Ja, kostenoverweging/energie 13% 9% 14% 18% 11% 10% 
Nee, komt (mogelijk) nog 15% 9% 13% 13% 18% 17% 
Nee, geen goede oplossing 22% 33% 30% 34% 36% 40% 
Weet ik niet/geen mening 5% 9% 8% 6% 4% 5% 
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RICK STARING | Heijmans Infra

Rick Staring begon na zijn studie HBO elektrotechniek 
in 2015 als trainee bij Heijmans. Tijdens dit 
traineeship kwam hij in aanraking met verlichting. 
Hij is zich daarin gaan specialiseren en vindt licht 
een super mooi medium om mee te werken. Sinds 
2021 is Rick voorzitter van YoungWatt van OVLNL. 
YoungWatt heeft als doel jongeren in onze branche 
te betrekken en actief te laten deelnemen in de 
wereld van de openbare verlichting.

Welke rol speelden energiebesparing en reductie CO2-uitstoot voorheen in uw werk inzake  

openbare verlichting en welke rol speelt het nu? Wat is het grootste verschil? 

Toen ik begon met werken, was de overgang naar ledverlichting net ingezet. Dat was toen een grote 
stap in het beperken van de CO2-uitstoot. Met de jaren wordt er steeds meer gekeken naar het totale 
plaatje. Daar worden wij als aannemerij, geheel terecht, ook in meegenomen. Bij aanbestedingen 
wordt deze factor steeds bepalender en dit maakt dat er beter nagedacht wordt over de invulling 
hiervan.  

Door led en dimmen is er veel energiebesparing gerealiseerd bij openbare verlichting. Welke 

kansen ziet u om te komen tot verdere reductie CO2-uitstoot? Wat moeten volgens u de pijlers 

worden tot 2030? 

Als we kijken naar de totale levensduur van een armatuur, komt de grootste uitstoot nog steeds van 
de gebruiksfase. Daar zit, zelfs na dimmen, de grootst winst. Bij het inzetten van verlichting zullen 
we beter naar het gebruik van de omgeving moeten kijken. Geen statische dimregimes meer voor de 
hele gemeente of provincie, maar dynamisch dimmen op basis van gebruik. Zo moet er een balans 
ontstaan tussen energieverbruik en goede verlichting voor de burger. Een voorwaarde hiervoor is het 
toepassen van connectiviteit op de verlichting. 

‘Met de jaren wordt er steeds meer gekeken  
naar het totale plaatje. Daar worden wij als aannemerij,  

geheel terecht, ook in meegenomen.’
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‘Dat duurzaamheid  
een hot item is, merken we ook  

binnen YoungWatt.’

Bent u bezig uw producten en/of diensten zoveel mogelijk CO2-neutraal te maken? Wat vindt u 

goede eisen bij inkoop?  

Bij Heijmans zijn we inderdaad bezig om onze producten en diensten CO2-neutraal te maken. Dat 
past ook bij een van onze ‘Bold statements’: na 2023 is Heijmans CO2-neutraal. Daarbij wordt onder 
andere ingezet op elektrificeren van het materieel en op steeds meer circulair bouwen. Het zal 
tijd kosten om de gehele keten met de branche CO2-neutraal te krijgen, maar uiteindelijk worden 
producten en diensten CO2-neutraal aangeboden, dan wel gecompenseerd. Hierin ligt ook een 
rol voor de aanbestedende diensten. Innovatie en duurzaamheid kost meer dan op de oude voet 
doorgaan. Opdrachtgevers moeten onderscheidend durven zijn.

Wordt er op dit moment gemonitord binnen de organisatie waar u werkt op energiebesparing 

en het halen van de klimaatdoelen? Is monitoring belangrijk? 

Zonder monitoring kan een organisatie niks zeggen over het bereiken van haar doelen. Monitoring 
is dus belangrijk. Zo monitoren we binnen onze organisatie de CO2 uitstoot en overige uitstoot zoals 
stikstof. Waar dat nodig is, wordt er bijgestuurd.

Hoe gaat uw organisatie, en gaat het werkveld OVL, komen tot 95% reductie in 2050? Wat is uw 

ideaalbeeld voor de toekomst als het gaat om energiebesparing/reductie CO2-uitstoot?

Ook de techniek-tak van Heijmans heeft als doel om al na 2023 CO2-neutraal te zijn. Naast deze 
doelstellingen, is het van belang om samen met de keten deze verandering te gaan maken. In mijn 
toekomstbeeld gaan we duurzaam om met materialen en de energie die we opwekken. Waarbij we 
slim inzetten op de behoefte van de burger en een meer lokale aanpak hebben. 
Dat duurzaamheid een hot item is, merken we ook binnen YoungWatt. Dan mag het zelfs nog sneller 
dan de deadline van 2050.



B6. Overige technische ontwikkelingen

53%
past dimmen toe bij

meer dan de helft van de OVL

27%
smart city: positieve ontwikkeling
door bijdrage aan leefbaarheid

19%
smart city: zorgen over  

organisatie, beheerbaarheid

tijdgebrek = belangrijke  
belemmering innovatie

43%
geldgebrek = belangrijke  
belemmering innovatie

35%

11%
past telemanagement toe bij
meer dan de helft van de OVL
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VRAAG 26 – HOEVEEL OVL WORDT GEDIMD 
 
 

 
 
 
Toelichting  
53% van de respondenten geeft aan dat meer dan de helft van de openbare verlichting 
wordt gedimd op bepaalde tijden. De stijgende lijn, die sinds 2016 zichtbaar is, zet ook dit 
jaar door.  
 
Opmerkingen van respondenten 
• ‘Alle OVL in de gemeente wordt standaard gedimd naar 50%.’ 
• ‘Bij de ombouw van onze OVL naar led worden nieuwe armaturen standaard voorzien van 

driver met dimprotocol.’ 
• ‘Bij vervanging van verlichting voor de binnenstad  kiezen we voor dynamisch dimmen,  

buiten de binnenstad wordt statisch gedimd.’ 
 
 

 
 
_________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
76 - 100% 25% 23% 15% 13% 12% 4% 7% 
51 - 75% 28% 26% 24% 14% 14% 11% 12% 
26 - 50% 24% 24% 29% 20% 26% 26% 16% 
11 – 25% 11% 11% 13% 29% 17% 15% 23% 
6 - 10% 4% 5% 5% 8% 15% 23% 37% 0 - 5% 4% 8% 7% 8% 12% 20% 
Weet ik niet 5% 4% 6% 7% 4% 1% 5% 
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VRAAG 27 – HOEVEEL TELEMANAGEMENT 
 

 
 
Toelichting  
De volledige vraag luidt: ‘Hoeveel procent van uw OVL is slimme verlichting/gekoppeld aan 
telemanagement (op afstand uitleesbaar, schakelen en dimmen programmeerbaar op 
afstand, eventueel variërend door signalen vanuit omgeving)?’ 
 
Bij 11% van de respondenten is meer dan de helft van de OVL slimme verlichting. Dit is 3% 
meer dan vorig jaar. Bij 60% is slechts 0 tot 5% slimme openbare verlichting.  
 
Opmerkingen van respondenten 
• ‘Het beleid is dat we dit alleen op zogenoemde hotspots en uitgaans-/evenement- 

gebieden toepassen.’
• ‘Er is voor gekozen om veel van de armaturen uit te voeren met Zagha sockets als 

voorbereiding op slimme aansturing.’ 
• ‘De ambitie is om de komende jaren hier een forse slag in te maken. We volgen met 

interesse de ontwikkelingen in de markt.’ 
• ‘De koppeling aan telemanagement is niet interessant. Hoe vaak pas je de verlichting in 

een woonstraat aan? Als het licht het niet doet, dan kan een burger het melden.’ 
 

___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 
76 - 100% 3% 3% 1% 1% 
51 - 75% 8% 5% 3% 2% 
26 - 50% 5% 4% 5% 5% 
11 – 25% 8% 9% 10% 8% 
6 - 10% 10% 16% 10% 15% 
0 - 5% 60% 61% 63% 64% 
Weet ik niet 5% 3% 7% 4% 
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VRAAG 28 – ZAKEN GEKOPPELD AAN OVL-INSTALLATIE 
 

 
 
Toelichting  
De volledige vraag luidt: ‘Welke zaken die elektriciteit vragen via het netwerk van OVL zijn bij 
uw organisatie op dit moment gekoppeld aan de OVL-installatie, naast bewegwijzering en 
verkeersborden?’ De respondenten konden meerdere zaken aanvinken.  

Opmerkingen van respondenten 
Bij ‘Anders’ worden onder meer genoemd: parkeerautomaten, meldsystemen voor gladheid, 
telkasten, lichtmasten van derden bijvoorbeeld van woningbouwcorporatie in brandgangen, 
en de waterpomp bij een natuurspeeltuin. 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Stand alone reclame, abri’s 61% 65% 62% 58% 61% 62% 58% 
Lichtreclamebak gekoppeld aan lichtmast 
Aanlichting gebouwen & feestverlichting 

59% 
56% 

65% 
66% 

59% 
58% 

57% 
49% 

64% 
 

59% 
 

63% 
 

Plattegronden, DRIS 46% 49% 52% 47%    
Sensoren OVL-gerelateerd (bijv. beweging) 25% 29% 13% 23% 28% 19% 16% 
Camera’s  24% 23% 22% 27% 19% 19% 15% 
Sensoren niet OVL-gerelateerd (bijv. fijnstof) 13% 15% 8% 7% 13% 6% 3% 
Anders 11% 11% 6% 11% 20% 20% 22% 
Laadpunt voor elektrische auto’s 5% 5% 4% 5% 5% 7% 3% 
Weet ik niet 2% 5% 4% 13% 4% 7% 5% 
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VRAAG 29 – BELEMMERINGEN VOOR INNOVATIE 
 

 
Toelichting  
De respondenten konden bij deze vraag maximaal twee antwoorden aanvinken. 
‘Gebrek aan tijd’ en ‘gebrek aan geld’ scoren, net als voorgaande jaren, het hoogst.  
 
Opmerkingen van respondenten 
• ‘Ik denk dat alle antwoorden hierboven voor een deel meespelen.’ 
• ‘Nut en noodzaak van innovaties zijn niet inzichtelijk. De markt is (te) commercieel.’ 
• ‘De grootste uitdaging bij multifunctioneel gebruik van assets zit hem in de sectorale 

indeling van de organisatie zelf. Er moet integraal gewerkt gaan worden, de regie moet 
integraal gevoerd worden en er moet integrale financiering komen. Dit staat ver af van 
de huidige praktijk.’ 

 
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 
Gebrek aan tijd binnen de eigen organisatie 43% 39% 40% 42% 48% 
Gebrek aan geld binnen de eigen organisatie 35% 34% 37% 41% 33% 
Regels inkoop en aanbesteding 29% 21% 15% 18% 19% 
Er zijn geen belemmeringen  17% 18% 19% - - 
Gebrek aan kennis binnen de eigen organisatie 13% 20% 27% 31% 26% 
Gebrek aan durf/ambitie binnen de eigen organisatie 11% 16% 15% 12% 20% 
Gebrek aan samenwerking tussen overheden en markt 7% 5% 4% 9% 9% 
Weet ik niet/geen mening 8% 9% 3% 10% 13% 
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VRAAG 30 – MENING OVER SMART CITY 
 

 
 
Toelichting  
De respondenten is gevraagd naar hun mening over smart city. Men mocht maximaal twee 
antwoorden aanvinken. Het antwoord dat dit jaar het hoogst scoort is a: smart city is een 
positieve ontwikkeling vanwege de mogelijke bijdrage aan de leefbaarheid van de openbare 
ruimte.  
 
In de tabel hieronder staat een uitgebreidere weergave van de antwoordopties.  
Daarbij is de score van 2022 (aflopend) als volgorde gekozen. 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 
Positief, kan bijdrage leveren aan leefbaarheid openbare ruimte 27% 29% 30% 
Zorgen m.n. om organisatie: regelen verantwoordelijkheden, beheer(s)baar? 19% 21% 19% 
Positief, kan overheid helpen bij taakuitvoering en nemen besluiten 17% 14% 15% 
Voordelen en nadelen bij smart city, bij mij wegen beide even zwaar 16% 30% 23% 
Zorgen m.n. om techniek: hoe regelen dat het goed werkt en betrouwbaar is? 15% 13% 13% 
Positief, voorzieningen beter laten aansluiten bij wensen burgers 13% 11% 19% 
Zorgen m.n. om toegevoegde waarde: willen we al deze data verzamelen? 11% 21% 12% 
Zorgen m.n. om ethiek: hoe waarborgen we privacy van burgers? 
 

5% 10% 6% 

Ik houd me niet met dit onderwerp bezig 16% 10% 11% 
Ik denk wel na over smart city, maar heb er (nog) geen mening over 15% 8% 14% 
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CEDRIC DE HAAN | Innolumis Public Lighting

Cedric de Haan volgde de opleidingen Commerciële 
Economie (HES Amsterdam) en Business Studies 
(UvA). In 2010 maakte hij voor het eerst in zijn 
professionele loopbaan kennis met ledverlichting, 
maar dan voor consumenten. Sinds 2016 in hij 
dienst bij Innolumis Public Lighting BV. Eerst als 
Business Development Manager en sinds mei 2021 
als Managing Director. Hij heeft een grote passie voor 
duurzaamheid.

Welke rol speelden energiebesparing en reductie CO2-uitstoot voorheen in uw werk inzake open-

bare verlichting en welke rol speelt het nu? Wat is het grootste verschil? Is er veel veranderd? 

Innolumis was één van de eerste leveranciers die met een ledarmatuur voor de openbare verlichting 
op de markt kwam. Het bedrijf is in 2008 vanuit een duurzame gedachte opgericht met als doel het 
energieverbruik en daarbij ook de CO2-uitstoot drastisch te verminderen dankzij de led-technologie. 
Daar was destijds veel scepsis over. Inmiddels is ledverlichting volledig geaccepteerd en is ook de 
‘ratrace’ om de meeste lumen per watt genormaliseerd. Hierdoor is er meer aandacht gekomen 
voor andere manieren van CO2-reductie, zoals bijvoorbeeld dimmen maar ook lokaal en duurzaam 
produceren.

Door led en dimmen is er veel energiebesparing gerealiseerd bij openbare verlichting. 

Welke kansen ziet u om te komen tot verdere reductie CO2-uitstoot? 

Ik denk dat het allereerst belangrijk is om te bepalen of er wel overal verlichting nodig is, het 
zogeheten Refuse en Rethink binnen de R-ladder. Dat is mijns inziens de allereerste winst. De 
volgende stap zou zijn het versneld vervangen van fluorescentie- en natriumverlichting, er is immers 
nog zoveel te doen. En wanneer bestaande armaturen vervangen worden, dan is er nog heel veel 
winst te behalen met het dimmen van armaturen, dat gebeurt nog steeds niet overal. Door hier op de 
korte termijn op te focussen, komen we al snel een heel eind. 

‘Ik denk dat de grootste impact te behalen is bij de ontwikkeling van 
nieuwe armaturen. Daarom nemen we vanaf de tekentafel circulariteit als 

één van de parameters mee in het ontwikkelingsproces.’
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‘Om tot 95% CO2-reductie te komen in 2050  
zal de gehele keten binnen het werkveld  

OVL moeten gaan samenwerken.’

Bent u bezig uw producten en/of diensten zoveel mogelijk CO2-neutraal te maken? 

Jazeker, wij kijken al een aantal jaar (middels een speciaal software pakket) naar de milieu-impact van 
onze armaturen en hoe we deze kunnen verminderen. Kan het bijvoorbeeld met minder onderdelen 
of met onderdelen met een kleinere impact zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit? Ik denk 
dat de grootste impact te behalen is bij de ontwikkeling van nieuwe armaturen. Daarom nemen we 
vanaf de tekentafel circulariteit als één van de parameters mee in het ontwikkelingsproces. 
Of het uiteindelijk lukt om onze armaturen 100% CO2 neutraal aan te bieden, dat vraag ik mij op dit 
moment wel af. Maar er zijn vanzelfsprekend manieren om dat laatste stukje te compenseren. 

Wordt er op dit moment gemonitord binnen de organisatie waar u werkt op energiebesparing 

en het halen van de klimaatdoelen? 

Wij zijn een relatief kleine organisatie, waarbij elke kleine verandering al direct impact heeft. Zo 
hebben we gekozen voor de inkoop van duurzame energie, scheiden we ons afval, verduurzamen we 
ons wagenpark en zijn we met de verhuurder in gesprek over het verduurzamen van onze kantoren. 
Ik denk dat monitoring vooral voor de wat grotere organisaties van belang is, om op die manier 
inzichtelijk te krijgen wat het effect is van alle verschillende initiatieven binnen de organisatie.

Hoe gaat uw organisatie, en gaat het werkveld OVL, komen tot 95% reductie in 2050? Wat is uw 

ideaalbeeld voor de toekomst als het gaat om energiebesparing/reductie CO2-uitstoot? 

Om tot 95% CO2-reductie te komen in 2050 zal de gehele keten binnen het werkveld OVL moeten 
gaan samenwerken. Daar ben ik van overtuigd. Het grootste deel kan door de individuele partijen 
zelf gedaan worden, maar het laatste stukje zal toch echt samen moeten. Sommige uitdagingen zijn 
grensoverschrijdend en kunnen niet afzonderlijk door de leverancier, installateur of opdrachtgever 
opgelost worden. Het werkveld OVL als geheel is hiervoor nodig. 
Mijn ideaalbeeld in het algemeen is dat onze kinderen dan tegen ons zeggen: ‘het ging bijna mis, 
maar jullie hebben verantwoordelijkheid genomen en dit goed aangepakt!’



B7. Storingen, meldingen, calamiteiten

24%
er zijn minder lichtpuntstoringen 

dan vorig jaar

77%
krijgt meldingen over
kapotte lamp/storing

55%
krijgt meldingen over

hinder door licht

er zijn GEEN verbeterpunten
als het gaat om storingen

24%
sneller oplossen storingen
belangrijkste verbeterpunt

18%

6%
er zijn meer lichtpuntstoringen 

dan vorig jaar
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VRAAG 31 – WAAR ONTSTAAN DE MEESTE STORINGEN 
 

 
 
 
Toelichting  
Men mocht bij deze vraag slechts één antwoord aanvinken.  
67% van de respondenten geeft aan dat het merendeel van de storingen ontstaat in het 
armatuur of de lichtbron. Bij 15% van de respondenten ontstaan de meeste storingen in het 
kabelnet, bij 3% in de aansturing/schakeling van de OVL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
In armatuur of lichtbron 67% 70% 69% 63% 59% 61% 66% 
In kabelnet 15% 20% 17% 25% 22% 18% 20% 
In aansturing/schakeling 3% 1% 3% 3% 6% 9% 3% 
Anders 7% 5% 3% 4% 5% 5% 8% 
Weet ik niet 8% 4% 8% 5% 8% 7% 3% 
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VRAAG 32 – AANTAL LICHTPUNTSTORINGEN 2021 
 

 
 
 
 
Toelichting  
52% van de respondenten geeft aan dat het aantal lichtpuntstoringen in 2021 ongeveer 
hetzelfde was als in 2020. Dit houdt in dat de toename of afname minder is dan 10%. 
 
Bij 24% van de respondenten is er een afname van het aantal lichtpuntstoringen, bij 6% is er 
sprake van een toename.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 
Hetzelfde (verschil < 10%) 52% 44% 48% 45% 
Minder (afname > 10%) 24% 33% 21% 26% 
Meer (toename > 10%) 6% 10% 10% 16% 
Weet ik niet 18% 14% 20% 14% 
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VRAAG 33 – VERBETERPUNTEN BIJ STORINGEN 
 
 

 
 
 
 
Toelichting  
Wat is het belangrijkste verbeterpunt als het gaat om storingen? Bij deze vraag kon men één 
antwoord aanvinken. In het schema hieronder staan de percentages. Daarbij is de score van 
2022 (aflopend) als volgorde gekozen.  
 
‘Er zijn geen verbeterpunten, het gaat prima’ scoort het hoogst van alle antwoordopties.  
Dit is voor het eerst in het bestaan van de OVL-monitor.  
 
‘Het oplossen van storingen/schades duurt te lang’ stond in 2020, 2019 en 2018 op de eerste 
plaats. Dit verbeterpunt staat nu op de tweede plaats. ‘Communicatie met de netbeheerder’ 
was het belangrijkste verbeterpunt in 2021, 2017 en 2016 en staat nu op de derde plaats.  
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Er zijn geen verbeterpunten, het gaat prima 24% 13% 12% 9% 11% - - 
Oplossen storingen/schades duurt te lang 18% 13% 22% 25% 19% 15% 18% 
Communicatie met de netbeheerder  16% 29% 20% 16% 12% 23% 28% 
Aantal storingen/schades is te hoog  12% 15% 13% 17% 12% 16% 8% 
Beheersysteem is niet optimaal 11% 9% 8% 9% 12% 9% 8% 
Anders 6% 10% 6% 7% 7% 19% 10% 
Kwaliteit van de onderhoudspartij  4% 6% 7% 6% 10% - - 
Communicatie met onderhoudspartij  4% 3% 5% 3% 7% 5% - 
Communicatie met burgers 1% 3% 2% 3% 5% 10% 8% 
Weet ik niet 5% 1% 6% 4% 6% 3% 20% 
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VRAAG 34 – VERBETERPUNTEN GECONTRACTEERDE PARTIJ 

 

 

 

Toelichting  
Als het gaat om onderhoud, is communicatie nog altijd het belangrijkste verbeterpunt.  
Ook kwaliteit en snelheid scoren hoog. Voor 22% van de respondenten is deze vraag niet van 
toepassing, omdat zij zelf het onderhoud doen. 
 
Bij beheer scoort kwaliteit, net als voorgaande jaren, het hoogst als verbeterpunt. 
Communicatie staat op de tweede plaats. Voor 37% van de respondenten is deze vraag niet 
van toepassing, omdat zij zelf het beheer doen.  
 
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

Onderhoud  2022 2021 2020 2019 2018 
Communicatie 30% 24% 32% 22% 30% 
Kwaliteit 21% 18% 18% 21% 25% 
Snelheid 19% 21% 24% 28% 24% 
Meerwaarde 4% 11% 4% 13% 6% 
Prijs 3% 3% 1% 0% 2% 
N.v.t. 22% 24% 20% 17% 13% 
Beheer 2022 2021 2020 2019 2018 
Kwaliteit 22% 24% 24% 23% 22% 
Communicatie 16% 18% 15% 21% 18% 
Snelheid 10% 8% 15% 8% 8% 
Meerwaarde 10% 8% 8% 10% 11% 
Prijs 4% 0% 1% 2% 4% 
N.v.t. 37% 44% 37% 35% 38% 
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VRAAG 35 – MELDINGEN VAN BURGERS 
 

 
 
Toelichting  
De vraag was: ‘waarover krijgt u de meeste klachten/meldingen van burgers?’ De 
respondenten konden maximaal drie antwoorden aanvinken. De volledige formuleringen zijn 
te lezen in de tabel hieronder. Daarbij is de score van 2022 (aflopend) als volgorde gekozen.  
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 
Defecte lamp/storing 77% 75% 82% -  
Hinder door licht (bijv. licht dat woning inschijnt) 55% 53% 48% 56% 
Tijd die het kost voor een storing is opgelost 36% 31% 32% 56% 
Te weinig verlichting 24% 18% 35% 33% 
Het niet verlichten van een fietspad 12% 14% 17% 27% 
Het niet verlichten van het buitengebied 12% 10% 13% 17% 
Te veel verlichting 8% 1% 3% 6% 
Verblinding van weggebruikers door te fel licht 5% 6% 3% 0% 
Lichtkleur 4% 4% 2% 1% 
Slecht onderhoud van masten 4% 1% 2% 2% 
Slechte spreiding / gelijkmatigheid 0% 1% 2% 3% 
Anders 7% 9% 2% 2% 
Weet ik niet 0% 1% 2% 2% 
Wij krijgen geen klachten van burgers 0% 0% 1% 0% 
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VRAAG 36 – TOENAME OF AFNAME AANTAL KLACHTEN/MELDINGEN  
 
 
 

 
 
 
Toelichting  
60% van de respondenten geeft aan dat het aantal meldingen vanuit burgers over openbare 
verlichting in 2021 ongeveer hetzelfde was als in 2010. Dit houdt in dat de toename of 
afname minder is dan 10%.  
 
Bij 10% van de respondenten is er een afname van het aantal meldingen, bij 8% een 
toename.  
 
Opmerkingen van respondenten 
• ‘Er is een toename, er vinden ook meer dan gewoonlijk werkzaamheden plaats in de 

ondergrond.’ 
• ‘Meer klachten/meldingen, maar minder storingen. Mensen worden mondiger en hebben 

overal een mening over. Dat laten ze weten.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 
Hetzelfde (verschil < 10%) 60% 51% 64% 59% 
Minder (afname > 10%) 10% 21% 11% 14% 
Meer (toename > 10%) 8% 9% 5% 7% 
Weet ik niet 22% 19% 20% 20% 
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ARJEN VAN DER CRUIJSEN | Lichtontwerper

Arjen van der Cruijsen werkt sinds 2012 als 
lichtontwerper. Daarvoor rondde hij de Master in 
Architecturaal Lichtontwerp af aan de Polytechnische 
Universiteit van Madrid. Hij ontwerpt licht voor 
bedrijven, overheden en particulieren op basis van de 
nieuwste technieken en inzichten.

Welke rol speelden energiebesparing en reductie CO2-uitstoot voorheen in uw werk inzake open-

bare verlichting en welke rol speelt het nu? 

Tot voor kort bleef energiebesparing en reductie van CO2 meestal beperkt tot een vraag naar het 
verledden van de installatie, met daarbij dezelfde eisen aan het lichtbeeld. Het resultaat was vaak:  
minder verbruik van energie maar méér lichtopbrengst (‘voor méér veiligheid’). 
Door het Klimaatakkoord, maar zeker ook door de huidige energiecrisis, staat de vraag naar 
besparing hoger op de agenda. De groeiende maatschappelijke bewustwording van onze invloed op 
het milieu draagt hier ook aan bij. Nu is de vraag meer gebalanceerd: hoe kunnen we verlichten met 
zo min mogelijk energieverbruik, minimale CO2-uitstoot, veilig én goed voor mens en milieu? 

Welke kansen ziet u om te komen tot verdere reductie CO2-uitstoot? Wat moeten volgens u de 

pijlers worden tot 2030? 

De belangrijkste pijlers voor reductie energiegebruik en CO2-uitstoot tot 2030 zijn een lager 
lichtniveau, efficiënte armaturen met een duurzame herkomst en alleen licht waar je het echt nodig 
hebt. Ofwel, laat het donker waar het veilig kan. Tussen kruispunten in heb je bijvoorbeeld minder 
verlichting nodig. Hierdoor vallen de feller belichte kruispunten zelfs beter op en creëer je ook 
veiligheid. Bovendien neemt het menselijke oog het niet of nauwelijks waar als het lichtniveau tot 20 
procent lager is. Begin in het centrum al met een lager lichtniveau. Zo kun je alle omliggende straten 
tot de rand van de gemeente minder fel verlichten en heb je de eerste 20% besparing al te pakken. 

‘Nu is de vraag meer gebalanceerd: hoe kunnen we verlichten  
met zo min mogelijk energieverbruik,  

minimale CO2-uitstoot, veilig én goed voor mens en milieu?’
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Speelt energiebesparing en reductie van CO2-uitstoot een rol bij het maken van een lichtont-

werp? Welke mogelijkheden zijn er om hier meer vorm en inhoud aan te geven? 

Bij lichtontwerp speelt dit zeker een rol, evenals het beschermen van flora en fauna door het 
voorkomen van lichthinder. Naast deze drie duurzaamheidsaspecten zijn ‘functionaliteit’ en 
‘kosten’ belangrijke factoren. Het is de kunst om een goede balans te vinden. De sleutel daartoe is 
informatie. Functionaliteit, van veiligheid tot esthetiek en van productiviteit tot welbehagen, kan 
op veel manieren bereikt worden. Meer of minder duurzaam. Goedkoop en duur. Bijvoorbeeld: een 
duurzaam en efficënt armatuur is vaak duurder bij aanschaf, maar op de lange termijn is er veel 
meer energiebesparing en CO2-reductie en is er minder onderhoud nodig. Het resultaat: onder aan 
de streep lagere totaalkosten en beter voor mens en milieu. Als lichtontwerper is het zaak deze 
informatie te verzamelen, door te rekenen en inzichtelijk te maken. Dan kan een gemeente de juiste 
keuze maken, op basis van betrouwbare informatie. 

Wordt er op dit moment gemonitord binnen de organisatie waar u werkt op energiebesparing 

en het halen van de klimaatdoelen? 

In de projecten waar we aan werken, meten we de huidige situatie en berekenen we de toekomstige 
situatie. Monitoren wordt steeds belangrijker, de doelstellingen en eisen rondom energieverbruik, 
CO2-uitstoot en duurzaamheid in het algemeen worden steeds strenger. We geven gemeenten 
de juiste tools zodat ze een weloverwogen afweging kunnen maken in functionaliteit, kosten en 
duurzaamheid. Hierbij maken we de langetermijngevolgen inzichtelijk, zodat het duidelijk is wat de 
impact is van bepaalde keuzes. Ook kunnen we zo gaandeweg bijsturen als de eisen verscherpen of 
veranderen.

Wat is uw ideaalbeeld voor de toekomst als het gaat om energiebesparing/reductie CO2-uitstoot? 

Mijn ideaalbeeld is een donkere nacht en een reductie van het licht met een factor tien. Zo krijgen we 
een beter bioritme en een betere verbinding met de natuur. 
We moeten denken in termen van verminderen, hergebruiken en recyclen. Daarnaast verwacht 
ik veel nieuwe technieken: de verdere ontwikkeling en inzet van natuurlijke verlichting, reflectie, 
laser- en mobiele verlichting bijvoorbeeld. Maar we moeten ook nadenken over de vraag bij wie 
de verantwoordelijkheid ligt voor goed licht. De kwaliteit van de verlichting van auto’s en fietsen 
neemt toe. Moeten we de verantwoording van verlichting niet méér bij de gebruiker leggen? 
Straatverlichting hoeft niet vanzelfsprekend te zijn in de toekomst. 

‘Het is de kunst om een goede balans te vinden.  
De sleutel daartoe is informatie.’



B8. Inkopen en aanbesteden

65%
kiest voor beste  

prijs-kwaliteitverhouding

46%
controleert nauwkeurig
wat er geleverd wordt

46%
controleert globaal

wat er geleverd wordt

betrekt inkoper erbij

72%
vraagt prestatie SROI

51%

23%
kiest voor de laagste prijs



92

 

 54 

VRAAG 37 – VORM VAN AANBESTEDEN  
 
 
 

 
 
 
Toelichting  
Circa tweederde van de respondenten geeft aan dat zijn/haar organisatie bij het 
aanbesteden van werk OVL in het algemeen kiest voor de ‘beste prijs-kwaliteitverhouding’ 
ofwel aanbesteden op waarde. Circa een kwart kiest voor de laagste prijs.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Beste prijs/kwaliteit 65% 72% 68% 62% 70% 68% 62% 
Laagste prijs 23% 19% 13% 16% 15% 16% 16% 
Laagste kosten o.b.v. effectiviteit 6% 5% 17% 15% 13% 16% 17% 
Weet ik niet  6% 4% 2% 6% 2% 0% 5% 
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VRAAG 38 – INKOOP VAN OVL 
 

 

 
Toelichting  
Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden aanvinken. In de tabel hieronder staan de 
volledige antwoordopties. Daarbij is de score van 2022 (aflopend) als volgorde gekozen. 
De antwoordopties ‘prestatie gevraagd inzake SROI/Social Return’ en ‘weet ik niet’ zijn in 
2021 nieuw toegevoegd.  
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

Bij inkoop van OVL wordt: 2022 2021 2020 2019 2018 
een inkoper betrokken 72% 74% 78% 81% 86% 
prestatie gevraagd inzake SROI/Social Return 51% 59% x x x 
prestatie gevraagd inzake de opgave voor circulariteit 31% 37% 31% 36% 28% 
medewerker duurzaamheid betrokken 23% 32% 32% 32% 34% 
MVI-criteria Rijksoverheid mede als uitgangspunt 17% 18% 20% 25% 27% 
gekeken naar total cost of ownership (TCO) 16% 26% 33% 34% x 
prestatie gevraagd inzake innovatie 12% 18% 13% 13% 27% 
prestatie gevraagd inzake de energietransitie 11% 15% 20% 19% 23% 
weet ik niet 15% 9% x x x 
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VRAAG 39 – CONTROLE LEVERING  

 

 
 
Toelichting  
Zeker bij aanbesteden op waarde is controle belangrijk: wordt dat wat aangeboden is, ook 
werkelijk geleverd? Klopt de geleverde kwaliteit met hetgeen is afgesproken?  
De respondenten konden kiezen tussen drie stellingen:  
• Wij controleren nauwkeurig of hetgeen aangeboden is, ook geleverd wordt. Als dit niet het geval is, gaan 

wij hierover in gesprek met de aannemer. Als deze in gebreke blijft, worden er consequenties verbonden 
aan het niet nakomen van de verplichtingen. 

• Wij controleren globaal of hetgeen aangeboden is ook geleverd wordt. Als er belangrijke zaken niet 
kloppen, gaan wij hierover in gesprek met de aannemer. 

• Wij controleren (vrijwel) niet. 
 
46% van de respondenten geeft aan dat men nauwkeurig controleert. Een even grote groep 
controleert globaal. 3% controleert (vrijwel) niet.  
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Nauwkeurig 46% 51% 40% 38% 48% 49% 49% 
Globaal 46% 40% 49% 43% 43% 42% 40% 
(Vrijwel) niet 3% 4% 8% 8% 4% 6% 3% 
Weet ik niet  5% 5% 3% 10% 5% 3% 8% 
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ROLAND VAN JOOLEN en FRANK BOERTJE  
Van Gelder Verkeerstechniek
Roland studeerde Theatertechniek en werkte 
elf jaar als lichttechnicus. Daarna maakte hij de 
overstap naar   Openbare verlichting en werkte 
bij onder andere CityTec en OSRAM. Sinds 2020 
werkt hij bij Van Gelder als manager van de 
afdeling engineering & advies. Hij is tevens lid 
van het Kernteam Outdoor van de NSVV.

Frank rondde twee studies af: Marketing & 
Communicatie en Management, Economie en 
Rechten. Daarna werd hij uitvoerder bij Quint 
& Van Ginkel. Hier kwam hij in aanraking met 
openbare verlichting en liet dit nooit meer los, 
het is zijn passie. Hij vervulde diverse functies 
en werkt sinds 2021 als regiomanager bij Van 
Gelder. Daarnaast is hij bestuurslid van Stichting 
OVLNL.

Welke rol speelden energiebesparing en reductie CO2-uitstoot voorheen in het werk en welke rol 

speelt het nu? 

Ongeveer tien jaar geleden begon de overstap naar energiebesparende producten, zoals PLL en 
later led-armaturen. Nu kijken we bij projecten veel integraler, waarbij ook materieel geëlektrificeerd 
wordt. Hierdoor reduceren we de impact op het milieu. In onze sector is het een ‘hot topic’: 
emissieloos bouwen. Een verscheidenheid aan elektrische werktuigen, maar ook vrachtwagens op 
waterstof, worden als emissieloos geïntroduceerd op de markt. Hierdoor doen we niet alleen aan 
energiebesparing, maar ook aan CO2-neutraal en klimaatneutraal bouwen.

Welke kansen ziet u om te komen tot verdere reductie CO2-uitstoot? Wat moeten volgens u de 

pijlers worden tot 2030? 

Wat ons betreft zijn er drie pijlers: energiebesparing, leefbaarheid en smart assetmanagement. 
Energiebesparing; slimmer omgaan met energie is een uitdaging die wij graag aangaan. Dit doen 
we al op veel plaatsen, door conventionele lampen te vervangen door slimme led-armaturen met 
een lange levensduur. Deze zijn voorzien van sensoren, zoals CO2-meters en bewegingsmelders. Een 
gebruikte toepassing is dat verlichting van 10% naar 100% gaat als er een vrachtwagen aankomt en 
weer terug naar 10% gaat als deze is gepasseerd. Leefbaarheid is een tweede pijler. Het is duidelijk 
dat we de infrastructuur moeten aanpassen op andere omstandigheden: lange periodes van hitte 
en droogte, afgewisseld door zeer natte periodes. Klimaatadaptief ontwerpen en bouwen wordt de 
toekomst.

‘Wij zijn stappen aan het maken  
om een volledig CO2-neutrale dienstverlening  

aan te bieden.’
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Tot slot: smart assetmanagement. Onder- en bovengrondse infrastructuren zijn niet alleen kostbaar, 
ze zijn ook van onschatbare waarde voor Nederland. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, 
energietransitie, veiligheid en digitalisering stellen voortdurend nieuwe eisen aan de assets. Dit maakt 
assetmanagement tot een vitaal onderdeel van de waardeketen.

Bent u bezig uw diensten zoveel mogelijk CO2-neutraal te maken? 

Wij zijn stappen aan het maken om een volledig CO2-neutrale dienstverlening aan te bieden. 
Binnen afzienbare tijd moet dit gerealiseerd zijn zodat we binnen de wettelijke grenzen van de 
stikstofdepositie blijven en onze werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren. 
Het is belangrijk dat er een transitieperiode beschikbaar is (binnen het contract) die de weg naar 
CO2-neutraal mogelijk maakt. Vervolgens realiseer je binnen een beperkte looptijd samen met 
de opdrachtgever die CO2-neutrale dienstverlening. Zonder desinvestering van huidig, minder 
duurzaam materieel. We moeten niet vergeten dat het niet duurzaam is om goed materieel zomaar 
weg te gooien. Ons wagenpark en overige materieel wordt stapsgewijs vervangen door elektrische 
uitvoeringen. Daarnaast kijken we natuurlijk naar inkoop van circulaire masten en armaturen. 

Wordt er op dit moment gemonitord binnen de organisatie waar u werkt op energiebesparing 

en het halen van de klimaatdoelen? Is monitoring belangrijk? 

Monitoring is van essentieel belang om te controleren of je als bedrijf op de goede weg bent. Wij 
hebben drie scopes bepaald om onze doelstellingen te monitoren. Scope 1: Brandstof verbruik, Scope 
2: Elektriciteitsverbruik en Scope3: Brandstofverbruik onderaannemer. Onze hoofddoelstelling is 
om 49% CO2-reductie te realiseren in 2030 ten opzichte van 2010, gerelateerd aan de omzet en het 
aantal FTE. Naast onze eigen CO2-footprint is het van belang om te kijken naar onze impact op de 
gehele keten. Daarom kijken we voortdurend naar mogelijkheden om samen met ketenpartners CO2-
uitstoot te reduceren. 

Wat is uw ideaalbeeld voor de toekomst als het gaat om energiebesparing/reductie CO2-uitstoot? 

Het ideaalbeeld is dat we volledig klimaat- en CO2-neutraal openbare verlichting onderhouden 
en plaatsen in 2050. Dit zou ook realistisch moeten zijn met de huidige ontwikkelingen rondom 
circulariteit en emissieloos bouwen. Onze leveranciers doen mee aan deze verduurzaming, waardoor 
hun fabrieken steeds minder uitstoot veroorzaken. Er komen modulaire lichtmasten en armaturen. 
Ook slimme infrastructuur, zoals speciale laadstroken voor elektrische auto’s, is iets om rekening mee 
te houden. Door tijdig in te spelen op recente en toekomstige ontwikkelingen, dragen we bij aan een 
leefbare infrastructuur met meer ruimte voor groen, minder hinder voor omwonenden en tevreden 
opdrachtgevers in 2050. 

‘Monitoring is van essentieel belang  
om te controleren of je als bedrijf  

op de goede weg bent.’



B9.   Klimaatdoelen

73% 37%
vindt halen

klimaatdoelen belangrijk
klimaatdoel 2030 reductie

CO2-uitstoot wordt gehaald

16%
95% reductie CO2-uitstoot OVL

in 2050 = onmogelijk

investeringen  
door overheden

vervangen 
door led

48%
95% reductie CO2-uitstoot OVL

in 2050 = haalbaar

is noodzakelijk  
om klimaatdoelstelling 2030  

te halen

is belangrijkste eigen actie  
om klimaatdoelstelling 2030  

te halen
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VRAAG 40 – KLIMAATDOELEN OP DE AGENDA  

 

 

 
 

Toelichting  
De vraag was: ‘Staat het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord (2019) hoog op de 
agenda bij de overheid waarvoor u werkt?’ 
 
34% van de respondenten geeft aan dat het halen van deze doelen heel belangrijk wordt 
gevonden. Bij 39% is het redelijk belangrijk. 14% meldt dat het niet echt belangrijk wordt 
gevonden en 13% weet het niet.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Deze vraag is nieuw in de enquête, een vergelijking met vorig jaar is dus niet mogelijk. 
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VRAAG 41 – REALISATIE KLIMAATDOELSTELLING VOOR 2030   

 

 
 

Toelichting  
De vraag was: ‘In welke mate denkt u dat de klimaatdoelstelling voor 2030 gehaald wordt in 
uw organisatie wat betreft openbare verlichting. Wat is uw inschatting?’ 
Men kon hierbij kiezen tussen de volgende antwoordopties:  
• Wij gaan 55% reductie CO2-uitstoot halen t.o.v. 1990 (Europese doelstelling, regeerakkoord 2022). 
• Wij gaan 49% reductie CO2-uitstoot halen (Klimaatakkoord 2019). 
• Wij gaan 49% reductie CO2-uitstoot niet halen, maar komen wel in de buurt (40% tot 48% reductie). 
• Wij gaan 49% reductie CO2-uitstoot niet halen, ik verwacht 25% tot 40% reductie. 
• Wij gaan 49% reductie CO2-uitstoot niet halen, ik verwacht minder dan 25% reductie. 
• Weet ik niet, ik weet alleen de energiebesparing en niet de reductie CO2-uitstoot. 
• Ik weet het niet. 
 
We kunnen de antwoordopties verdelen in drie groepen: 
 

1. Het doel wordt gehaald – 37% 
26% van de respondenten denkt dat 55% reductie CO2-uitstoot gehaald wordt. 
11% schat in dat de doelstelling van 49% wordt gehaald.  

 

2. Het doel wordt niet gehaald – 14% 
6% denkt dat er 40-48% reductie wordt gehaald, eveneens 6% verwacht 25-40% reductie. 
2% maakt de inschatting dat minder dan 25% reductie CO2-uitstoot is gerealiseerd in 2030.  
 

3. Ik weet het niet – 49%  
Bijna de helft, namelijk 49%, weet geen antwoord op deze vraag:  
28% weet alleen de energiebesparing en 21% weet het sowieso niet.  
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Deze vraag is nieuw in de enquête, een vergelijking met vorig jaar is dus niet mogelijk. 
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VRAAG 42 – ENERGIEBESPARING SINDS 1990 

 

 
 

Toelichting  
De vraag was: ‘Heeft u sinds 1990 energie bespaard op het totale OVL-areaal, dus inclusief 
uitbreiding, en zo ja hoeveel?’ 
 
2% geeft aan dat het energieverbruik omhoog is gegaan, 1% dat het gelijk is gebleven.  
26% weet het niet.  
Alle overige respondenten geven aan dat er energiebesparing is gerealiseerd.  
14% zegt dat er meer dat 50% energie bespaard is sinds 1990.  
 
Opmerkingen van respondenten, bij deze en de vorige vraag 
• ‘We zijn al lange tijd bezig met energiebesparing. Als je dan als uitgangspunt 2019 hebt, 

is dat eigenlijk niet eerlijk aangezien we al veel eerder maatregelen genomen hebben. 
Partijen die nooit iets hebben gedaan aan energiebesparing gaan de doelen (makkelijk) 
halen omdat zij eigenlijk achterlopen.’ 

• De slimme bemetering van de OVL geeft andere cijfers dan verwacht. Overleg met de 
aannemer en zo mogelijk netbeheerder hierover is gaande.’ 

 
 

 

___________________________________________________________________________ 
Deze vraag is nieuw in de enquête, een vergelijking met vorig jaar is dus niet mogelijk. 
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VRAAG 43 – WAT IS ER NODIG OM KLIMAATDOELEN TE HALEN 
 

 

Toelichting  
De vraag was: ‘Wat moet er volgens u vooral gebeuren om de klimaatdoelstelling voor 
2030 te halen wat betreft openbare verlichting?’ Men mocht hierbij maximaal twee 
antwoorden aanvinken.  
 
Hieronder staan de volledige antwoorden:   
• De overheden moeten meer gaan investeren in vervangingen en innovaties. 
• Overheden en marktpartijen moeten meer en beter gaan samenwerken. 
• Weet ik niet/geen mening. 
• De overheden moeten dit aspect een grotere rol laten spelen in aanbestedingen. 
• De centrale overheid moet meer de regie nemen. 
• De markt moet het voortouw nemen en met nieuwe producten en oplossingen komen. 
• Anders. 
• Er moet strengere wet- en regelgeving komen vanuit Nederland. 
• OVLNL moet meer de regie nemen. 
• Er moet strengere wet- en regelgeving komen vanuit Europa.
 

Bij ‘Anders’ wordt onder meer genoemd: minder verlichting, landelijk ’s nachts meer 
verlichting uitzetten, de doelstelling moet beter op de agenda van de lokale politiek.

 

 
__________________________________________________________________________ 
Deze vraag is nieuw in de enquête, een vergelijking met vorig jaar is dus niet mogelijk.  
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VRAAG 44 – BELANGRIJKSTE ACTIES EIGEN ORGANISATIE 
 

 
Toelichting  
De vraag was: ‘Wat zijn in uw organisatie de belangrijkste acties om de klimaatdoelstellingen 
wat betreft CO2-reductie te halen voor het werkveld OVL?’ Men mocht maximaal twee 
antwoorden aanvinken.  
 
Het vervangen van conventionele verlichting door ledverlichting staat met stip op 1 als 
belangrijkste actie, gevolgd door het dimmen van openbare verlichting.  
 
Opmerkingen van respondenten 
• ‘Kritisch zijn bij het vervangen of plaatsen van de OVL. Het kan en mag donker zijn.’ 
• ‘Bestaande masten vervangen door herbruikbare masten (aluminium) en het niet meer 

schilderen van stalen masten.’ 
• ‘Met name het goed beheren van masten en kabels levert CO2-reductie op. Deze hoeven 

immers niet gefabriceerd te worden als je deze door beheerd. Armaturen worden steeds 
zuiniger. Led-armaturen 10 jaar geleden aangeschaft zijn nu niet zo energiezuinig meer 
ten opzichte van de huidige generatie. Door beheren van deze armaturen heeft niet veel 
zin. Kan zelfs zo zijn dat eerder vervangen van deze armaturen meer CO2-reductie 
oplevert dan handhaven.’  
 

___________________________________________________________________________ 
Deze vraag is nieuw in de enquête, een vergelijking met vorig jaar is dus niet mogelijk. 
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VRAAG 45 – REDUCTIE CO2-UITSTOOT DOOR RETROFIT 

 

 
 
Toelichting  
De vraag was: ‘Denkt u dat retrofit led een goede oplossing kan zijn om CO2-uitstoot sneller 
te kunnen reduceren?’ Men mocht maar 1 antwoord aanvinken. 
 
49% vindt dat retrofit led, afhankelijk van leeftijd en staat van het armatuur en het type, een 
goede oplossing kan zijn voor een kortere of lange periode. Nog eens 20% vindt dat het in 
veel gevallen een goede tussenoplossing is.  
 
25% is van mening dat het verstandiger is om direct het armatuur te vervangen: 13% vindt 
dat dit meer garanties geeft voor een goede lichtkwaliteit, 12% vindt dat dit meer bijdraagt 
aan de duurzaamheid.  
 
Opmerkingen van respondenten 
• ‘De huidige lichtkwaliteit moet wel minimaal gehandhaafd blijven.’ 
• ‘Bij armaturen die nog een tijdje meekunnen en een hoog vermogen lamp hebben, is het 

zinvol om deze te voorzien van retrofit.’ 
• ‘Je voorkomt hiermee ook een grote berg afval van nog niet afgeschreven armaturen.’ 
• ‘Ik zie retrofit als een tussenoplossing, over een beperkt aantal jaren moet dit weer 

worden vervangen.’ 

 

___________________________________________________________________________ 
Deze vraag is nieuw in de enquête, een vergelijking met vorig jaar is dus niet mogelijk. 
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VRAAG 46 – WELKE VORM VAN RETROFIT LED 

 

 
 

 
Toelichting  
27% van de respondenten geeft aan dat het 1 op 1 vervangen van een conventionele lamp 
door een ledlamp de meest toegepaste vorm van retrofit is in de eigen organisatie.  
 
Bij 22% van de respondenten wordt ombouw met een nieuwe driver en ledmodule het 
vaakst toegepast. Bij 12% wordt het vaakst gekozen voor het aanpassen van het binnenwerk 
(box in box). 5% weet het niet en 34% past helemaal geen retrofit led toe. 
 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Deze vraag is nieuw in de enquête, een vergelijking met vorig jaar is dus niet mogelijk. 
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VRAAG 47 – MONITOREN EN RAPPORTEREN  

 

 
 

Toelichting 
Wordt er door de overheden gemonitord en gerapporteerd op het halen van de 
klimaatdoelstellingen? En zo ja, op welke manier dan? Voor openbare verlichting en/of in 
het algemeen? Voor CO2-reductie of alleen voor energiebesparing? 
 
13% geeft aan dat er gemoniteerd/gerapporteerd wordt op het halen van de 
klimaatdoelstellingen in het algemeen én voor OVL.  
Bij 15% wordt dit alleen in het algemeen gedaan en bij 3% alleen voor OVL. 
Bij 9% wordt er alleen gemoniteerd/gerapporteerd op energiebesparing. 
In het totaal is er dus bij 40% een bepaalde wijze van monitoren/rapporteren. 
 
17% van de overheden monitort/rapporteert niet maar is er wel mee bezig. 
16% doet het niet en heeft er ook geen plannen voor, 27% weet het niet.  
 
Opmerkingen van respondenten 
• ‘Ja, in het algemeen + specifiek voor openbare verlichting. Onze gemeente wil een zo 

hoog mogelijke positie op de CO2-prestatieladder bereiken.’
• ‘Ja. in het algemeen. Niet specifiek per discipline omdat het meerdere vakgebieden 

betreft: energie-inkoop en verlichting.’ 
• ‘Weet ik niet, daar word ik niet bij betrokken.’ 
 

 

___________________________________________________________________________ 
Deze vraag is nieuw in de enquête, een vergelijking met vorig jaar is dus niet mogelijk. 



106

 

 67 

VRAAG 48 – DOELSTELLING VOOR 2050 

 

 
Toelichting 
De doelstelling voor 2050 is: 95% reductie CO2-uitstoot. Aan de respondenten is gevraagd 
hoe ze hier tegenaan kijken wat betreft het werkveld openbare verlichting. 
In totaal denkt 48% dat deze reductie haalbaar is. 16% schat in dat het onmogelijk is. 
36% weet het niet of is er nog helemaal niet mee bezig. 
 
Opmerkingen van respondenten 
• 100% hergebruik van materialen is realistisch, maar voor minimaal 95% duurzame 

stroom moet er op het vlak van accu’s etc. nog veel verbeteren.’ 
• ‘Als we meer groene energie opwekken, dan kunnen we daarmee CO2-neutrale producten 

produceren, en dus ligt de sleutel bij groene energie.’ 
• ‘Dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Technisch gezien geloof ik niet in een elektriciteits-

besparing van 95%. Sommige armaturen die we nu ophangen, zullen in 2050 nog 
operationeel zijn. 60% is wel haalbaar volgens onze berekeningen met de huidige stand 
der techniek. Dat wordt misschien nog 70 of 80%, maar dan is de rek er wel uit. Op papier 
bespaar je natuurlijk al 100% CO2 wanneer je zonne- en windenergie gebruikt.’ 

• ‘In 2050 gaat mobiliteit over grotere afstanden volledig georganiseerd en is OVL in het 
kader van verkeersveiligheid niet meer nodig. Binnen het stedelijk gebied wordt wonen, 
werken en recreëren een binnen-gebeuren (kijk naar ontwikkelingen elders in de wereld) 
en is openbare ruimte een schaars goed.’ 

• ‘Eerst maar eens de doelstellingen voor 2030 behalen.’ 
• ‘Dit lijkt mij veel te ambitieus t.a.v. de kosten.’ 

___________________________________________________________________________ 
Deze vraag is nieuw in de enquête, een vergelijking met vorig jaar is dus niet mogelijk.  
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RALPH VAN DEN EIJNDEN | Lightronics

Ralph van den Eijnden werkt sinds 2010 bij Lightronics. 
Hij is Applicatie & Technologie manager en lid van 
het MT van Lightronics. Hij is verantwoordelijk voor 
het up-to-date houden van het bestaande portofolio 
en het definiëren, ontwikkelen en intern releasen 
van verlichtingsoplossingen. Ook is Ralph lid van de 
Sustainability Group van de FW Thorpe Group, het 
Lightronics Circulariteit Team en de werkgroep ‘OVL 
Circulair’ van OVLNL. 

Welke rol speelden energiebesparing en reductie CO2-uitstoot voorheen in uw werk en welke rol 

speelt het nu? Is er veel veranderd?

Dit is altijd een onderwerp van belang geweest, maar de aandacht is het afgelopen half jaar enorm 
gegroeid. Het type aandacht is daarbij veranderd. Door de hogere energieprijzen, gaat er veel 
aandacht naar de kosten. 
Bij de introductie van led speelde energiebesparing ook een grote rol. Zeker toen de led-updates 
nog significante Lm/W verbeteringen hadden. Dit is de laatste jaren aan het afnemen, aangezien de 
Lm/W race aan het afvlakken is. Energiebesparing en CO2-uitstootreductie gingen hand in hand bij 
het verledden. Ondertussen is ten aanzien van CO2-reductie ook de functionaliteit ‘Duurzaamheid’ 
opgekomen. Dat leidt tot een herijking van het begrip reductie CO2-uitstoot. Nu zullen we als bedrijf 
CO2-reductie over de gehele keten gaan aanpakken, zowel intern als extern.

Door led en dimmen is er veel energiebesparing gerealiseerd bij openbare verlichting. Welke 

kansen ziet u om te komen tot verdere reductie CO2-uitstoot? Wat moeten volgens u de pijlers 

worden tot 2030?

Natuurlijk zullen we als bedrijf ons blijven inzetten om de meest energiezuinige oplossingen, samen 
met onze partners, aan te bieden. We zullen het aanbieden van statische dimregimes nog meer actief 
moeten gaan promoten. En het gesprek moeten aangaan over hoe diep we ‘durven’ te gaan, zonder 
de verkeers- en sociale veiligheid uit het oog te verliezen. Ook de inzet van controllers en/of sensoren 
om actief te dimmen is een belangrijk middel. Via de andere as gaan we samen met de keten het 
thema duurzaamheid nog meer handen en voeten geven.

‘You have to practice what you preach,  
is het credo.’
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Bent u bezig uw producten en/of diensten zoveel mogelijk CO2-neutraal te maken? 

Lightronics heeft verschillende initiatieven om haar producten en diensten meer CO2-neutraal te 
maken. Een voorbeeld is dat we onze uitstoot volledig compenseren ten aanzien van scope 1 en 2 
van het Greenhouse Gas Protocol door het planten van bomen. En we nodigen natuurlijk ook onze 
partners en klanten uit om hun aandeel, downstream scope 3 voor Lightronics, te compenseren. Stap 
voor stap zullen we de CO2-footprint gaan verlagen om uiteindelijk CO2-neutraal te worden. 

Wordt er op dit moment gemonitord binnen de organisatie waar u werkt op energiebesparing 

en het halen van de klimaatdoelen?

Binnen onze organisatie monitoren wij zeker ons energiereductie potentieel. We voelen onszelf 
daartoe verplicht. ‘You have to practice what you preach’ is het credo. Een voorbeeld: al onze 
eigen verlichting op en rondom ons pand en terrein is gekoppeld aan een verlichtingssysteem dat 
met sensoren werkt systeem of wordt lokaal gedimd. Verder heeft Lightronics 700 zonnepanelen 
aangesloten en worden er in december 2022 nog eens 200 stuks geïnstalleerd. In een volgende fase 
breiden we uit naar nog eens 600 stuks. 

Wat is uw ideaalbeeld voor de toekomst als het gaat om energiebesparing/reductie CO2-uitstoot?

Lightronics zal door middel van ontwikkeling, productie en verkoop van haar verlichtingsoplossingen, 
samen met de hele keten, stap voor stap gaan richting 95% reductie in 2050. Het ideaalbeeld is 
deze reductie nog vóór 2050 te realiseren om uiteindelijk CO2-neutraal te zijn over de hele keten. 
Dit gaan we bereiken door samen met al onze stakeholders (leveranciers, klanten, ons personeel en 
deelnemers van de FW Thorpe Group) continu het gesprek aan te gaan over hoe, wat en wanneer we 
een stap gaan zetten.

‘Het ideaalbeeld is deze reductie nog vóór 2050  
te realiseren om uiteindelijk CO2-neutraal te zijn  

over de hele keten.’



B10. OVLNL

67%
lid van OVLNL om

op de hoogte te blijven

48%
OVL-monitor vorig jaar

ook ingevuld

30%
OVL-monitor vorig jaar

niet ingevuld

lid van OVLNL om
deel uit te maken van netwerk

47%
lid van OVLNL om

info via nieuwsbrief en website

27%

52%
lid van OVLNL voor

steunen algemeen belang OVL
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VRAAG 49 – REDENEN OM LID TE ZIJN VAN OVLNL 

 

 

 

Toelichting  
Men kon meerdere antwoorden aanvinken. Het op de hoogte blijven van de actuele 
ontwikkelingen in het werkveld scoort het hoogst, gevolgd door het steunen van het 
algemeen belang van openbare verlichting en het deel uitmaken van een netwerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 
Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen  67% 67% 63% 69% 70% 
Het steunen van het algemeen belang van OVL 52% 51% 47% 41% 53% 
Deel uitmaken van netwerk, vragen kunnen stellen 47% 64% 44% 52% 51% 
De informatie via nieuwsbrieven en website 27% 28% 27% 24% 25% 
De kenniscafés zijn dan gratis 4% 8% 7% 4% 9% 
Mijn organisatie is geen lid 14% 6% 16% 15% 15% 
Weet ik niet/geen mening 10% 6% 8% 9% 8% 
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VRAAG 50 – OVL-MONITOR VORIG JAAR OOK INGEVULD? 
 
 
 
 

 
 
 
 
Toelichting 
48% van de respondenten heeft de enquête vorig jaar ook ingevuld.  
30% heeft dat niet gedaan en 22% van de respondenten weet het niet.  
 
 

 

 

 

 

 
___________________________________________________________________________ 
Vergelijking 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 
Ja  48% 63% 50% 45% 39% 32% 
Nee 30% 14% 27% 38% 37% 40% 
Weet ik niet 22% 23% 23% 17% 24% 28% 
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ENQUÊTE MARKTPARTIJEN 
In dit deel vindt u de 25 vragen die gesteld zijn aan de respondenten van de marktpartijen, 
inclusief de bijbehorende antwoordgrafieken, aantallen en percentages.  

Inhoudsopgave 
WIE HEBBEN DE ENQUÊTE VOOR  INGEVULD
Vraag 1: Wat is de naam van uw organisatie?  114

Vraag 2: Wat voor soort organisatie/bedrijf is dit?   115

Vraag 3: Hoeveel mensen houden zich binnen uw organisatie bezig met OVL?   117

MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S 
Vraag 4: Wat zijn op dit moment de belangrijkste thema’s in het werkveld OVL?   118

Vraag 5: Met welke thema’s houdt uw organisatie zich bezig in relatie tot OVL?   119

Vraag 6: Op welke manier(en) is uw organisatie bezig met circulariteit OVL?   120

Vraag 7: Omgevingsgericht ontwerpen: eens of oneens met de stelling?   121

TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN 
Vraag 8: Wat zijn volgens u de drie belangrijkste technische ontwikkelingen voor OVL?   122

Vraag 9: Wat zijn volgens u de drie belangrijkste technische ontwikkelingen voor OVL over 2 tot 5 jaar?   124

Vraag 10: Wat is de belangrijkste belemmering voor overheden bij de overstap naar led?   126

Vraag 11: Smart city: welke stellingen kiest u?  127

INNOVATIE 
Vraag 12: Wie neemt/nemen het voortouw bij innovaties?  129

Vraag 13: Innovaties testen: welke stelling kiest u?  130

Vraag 14: Wat vindt u van het budget dat overheden uittrekken voor innovatie?  131

Vraag 15: Wat zijn volgens u de belangrijkste belemmeringen voor innovatie?  132

KLIMAATDOELEN 
Vraag 16: Staan de klimaatdoelen hoog op de agenda bij uw bedrijf?  133

Vraag 17: In welke mate wordt de klimaatdoelstelling 2030 gehaald voor OVL in de sector?  134

Vraag 18: Wat is er nodig om de klimaatdoelstellingen te halen?  135

Vraag 19: Wat zijn de belangrijkste acties om de doelen te halen?  137

Vraag 20: Kan retrofit led een oplossing zijn voor snellere reductie CO2-uitstoot?  138

Vraag 21: Welke vorm van retrofit led heeft uw voorkeur?  139

Vraag 22: Hoe levert uw bedrijf een bijdrage aan het halen van klimaatdoelen?  140

Vraag 23: Hoe kijkt u naar de doelstelling voor 2050?  141

OVERIGE VRAGEN 
Vraag 24: Wat is voor u/uw organisatie een belangrijke reden om lid te zijn van OVLNL/IGOV?  142

Vraag 25: Heeft u de enquête voor de OVL-monitor vorig jaar ook ingevuld?  143
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V1 Wat is de naam van uw organisatie? (De rapportage is anoniem. Bij de
analyse van de gegevens heeft het echter meerwaarde om te weten van
welke organisatie de reactie komt, o.a. om te weten hoeveel mensen van

één bedrijf gereageerd hebben.)
Beantwoord: 74 Overgeslagen: 14
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V2 Bij wat voor soort organisatie/bedrijf werkt u?Beantwoord: 88 Overgeslagen: 0

31%31%  31%

26%26%  26%

25%25%  25%

13%13%  13%

8%8%  8%

7%7%  7%

6%6%  6%

3%3%  3%

2%2%  2%

1%1%  1%
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V2 Bij wat voor soort organisatie/bedrijf werkt u?
Beantwoord: 88 Overgeslagen: 0
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31% 27

26% 23

25% 22

13% 11

8% 7

7% 6

6% 5

3% 3

2% 2

1% 1

Totaal aantal respondenten: 88  

ANTWOORDKEUZEN REACTIES
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19% 17

23% 20

13% 11

7% 6

39% 34

V3 Hoeveel mensen houden zich binnen uw organisatie bezig met OVL?
Beantwoord: 88 Overgeslagen: 0

TOTAAL 88

1 tot 5 personen1 tot 5 personen  1 tot 5 personen

6 tot 15 personen6 tot 15 personen  6 tot 15 personen

16 tot 30 personen16 tot 30 personen  16 tot 30 personen
31 tot 60 personen31 tot 60 personen  31 tot 60 personen

Meer dan 60Meer dan 60  personenpersonen  Meer dan 60 personen

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

1 tot 5 personen

6 tot 15 personen

16 tot 30 personen

31 tot 60 personen

Meer dan 60 personen
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90% 77

76% 65

51% 44

28% 24

27% 23

12% 10

3% 3

0% 0

V4 Wat zijn voor uw organisatie op dit moment de drie belangrijkste
maatschappelijke thema’s?

Beantwoord: 86 Overgeslagen: 2

Totaal aantal respondenten: 86  
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89% 77

83% 72

56% 49

49% 43

48% 42

26% 23

21% 18

9% 8

V5 Met welke thema's houdt uw organisatie zich bezig in relatie tot OVL?
Beantwoord: 87 Overgeslagen: 1

Totaal aantal respondenten: 87  
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41% 36

40% 35

32% 28

31% 27

26% 23

26% 23

6% 5

2% 2

1% 1

V6 Op welke manier(en) is uw organisatie bezig met circulariteit OVL?
Beantwoord: 87 Overgeslagen: 1

Totaal aantal respondenten: 87  

41%41%  41%

40%40%  40%

32%32%  32%
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26%26%  26%
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Niet mee bezig

ANTWOORDKEUZEN REACTIES
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Anders
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26% 23

34% 30

5% 4

15% 13

20% 17

V7 Wat vindt u van de volgende stelling: "In een duurzame, veilige en
leefbare participatie-maatschappij past het niet om mono-disciplinair en op

basis van technische normen de openbare verlichting te ontwerpen en
moet vanuit het belang van alle stakeholders en de weggebruiker

ontworpen worden."
Beantwoord: 87 Overgeslagen: 1

TOTAAL 87

Eens, anders OVLEens, anders OVL  vakspecialistvakspecialist
  buitenspelbuitenspel
  Eens, anders OVL vakspecialist
 buitenspel

Eens, zo snelEens, zo snel  mogelijkmogelijk
  nieuwenieuwe  standaardstandaard
  Eens, zo snel mogelijk
 nieuwe standaard

Oneens, gevolgenOneens, gevolgen  voorvoor
  aansprakelijkheidaansprakelijkheid
  Oneens, gevolgen voor
 aansprakelijkheid

Oneens,Oneens,  conformerenconformeren
  aanaan  EuropeseEuropese  regelgevingregelgeving
  Oneens, conformeren
 aan Europese regelgeving

Weet ik niet/geenWeet ik niet/geen  meningmening  Weet ik niet/geen mening

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Eens, anders OVL vakspecialist buitenspel

Eens, zo snel mogelijk nieuwe standaard

Oneens, gevolgen voor aansprakelijkheid

Oneens, conformeren aan Europese regelgeving

Weet ik niet/geen mening
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V8 Wat zijn volgens u op dit moment de belangrijkste technische thema’s
voor het werkveld OVL?

Beantwoord: 86 Overgeslagen: 2
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63% 54

53% 46

40% 34

34% 29

30% 26

27% 23

17% 15

9% 8

8% 7

6% 5

2% 2

1% 1

Totaal aantal respondenten: 86  

ANTWOORDKEUZEN REACTIES
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V9 Wat zijn naar uw verwachting over 2 tot 5 jaar de drie belangrijkste
technische thema’s voor het werkveld OVL?

Beantwoord: 86 Overgeslagen: 2
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66% 57

59% 51

55% 47

24% 21

17% 15

14% 12

13% 11

12% 10

10% 9

8% 7

5% 4

2% 2

Totaal aantal respondenten: 86  

ANTWOORDKEUZEN REACTIES
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45% 39

23% 20

0% 0

0% 0

20% 17

5% 4

7% 6

V10 Wat is naar uw idee de belangrijkste belemmering voor overheden bij
de overstap naar led?

Beantwoord: 86 Overgeslagen: 2

TOTAAL 86

Geen belemmeringenGeen belemmeringen  Geen belemmeringen

KostenKosten  Kosten

Onvoldoende kennisOnvoldoende kennis  Onvoldoende kennis

Weet ik nietWeet ik niet  Weet ik niet

Andere belemmeringAndere belemmering  Andere belemmering

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Geen belemmeringen

Kosten

Betrouwbaarheid

Lichtkwaliteit

Onvoldoende kennis

Weet ik niet

Andere belemmering
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V11 Welke van de onderstaande stellingen over smart city sluiten het
beste aan bij uw eigen ideeën? (Maximaal twee antwoorden aanvinken).

Beantwoord: 86 Overgeslagen: 2
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53% 46

35% 30

24% 21

10% 9

10% 9

13% 11

7% 6

9% 8

1% 1

3% 3

Totaal aantal respondenten: 86  

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Positief leefbaarheid

Positief wensen burgers 

Positief besluitvorming

Voor-/nadelen even zwaar

Zorgen techniek

Zorgen ethiek

Zorgen organisatie

Zorgen meerwaarde

Nog geen mening

Niet mee bezig
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22% 19

75% 64

2% 2

0% 0

V12 Welke stelling klopt naar uw mening het beste als het gaat om
innovaties?

Beantwoord: 85 Overgeslagen: 3

TOTAAL 85

Markt en overhedenMarkt en overheden  nemennemen
  samensamen  voortouwvoortouw
  Markt en overheden nemen
 samen voortouw

Markt over hetMarkt over het  algemeenalgemeen
  hethet  voortouwvoortouw
  Markt over het algemeen
 het voortouw

Overheid over hetOverheid over het  algemeenalgemeen
  hethet  voortouwvoortouw
  Overheid over het algemeen
 het voortouw

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Markt en overheden nemen samen voortouw

Markt over het algemeen het voortouw

Overheid over het algemeen het voortouw

Weet ik niet/geen mening
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27% 23

60% 51

13% 11

V13 Is het makkelijk of moeilijk om overheden te vinden die innovaties
willen testen?

Beantwoord: 85 Overgeslagen: 3

TOTAAL 85

MakkelijkMakkelijk  Makkelijk

MoeilijkMoeilijk  Moeilijk

Weet ik niet/ geenWeet ik niet/ geen  meningmening  Weet ik niet/ geen mening

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Makkelijk

Moeilijk

Weet ik niet/ geen mening
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16% 14

60% 51

24% 20

V14 Wat vindt u van het budget dat overheden uittrekken voor (het
uittesten van) innovaties?

Beantwoord: 85 Overgeslagen: 3

TOTAAL 85

Dat is (ruim)Dat is (ruim)  voldoendevoldoende  Dat is (ruim) voldoende

Dat is (te) geringDat is (te) gering  Dat is (te) gering

Weet ik niet/geenWeet ik niet/geen  meningmening  Weet ik niet/geen mening

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Dat is (ruim) voldoende

Dat is (te) gering

Weet ik niet/geen mening
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19 / 30

55% 47

41% 35

35% 30

27% 23

16% 14

7% 6

4% 3

2% 2

V15 Wat zijn volgens u de belangrijkste belemmeringen voor innovatie? (U
kunt maximaal 2 antwoorden aanvinken)

Beantwoord: 85 Overgeslagen: 3

Totaal aantal respondenten: 85  

55%55%  55%

41%41%  41%

35%35%  35%

27%27%  27%

16%16%  16%

7%7%  7%

4%4%  4%

2%2%  2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gebrek ambitie
overheden

Regels inkoop
aanbesteding

Gebrek kennis
overheden

Gebrek aan
samenwerking

Gebrek geld
overheden

Gebrek tijd
overheden

Weet ik niet

Er zijn geen
belemmeringen

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Gebrek ambitie overheden

Regels inkoop aanbesteding

Gebrek kennis overheden

Gebrek aan samenwerking

Gebrek geld overheden

Gebrek tijd overheden

Weet ik niet

Er zijn geen belemmeringen
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20 / 30

61% 48

22% 17

9% 7

9% 7

V16 Staat het halen van de doelen uit het klimaatakkoord (2019) hoog op
de agenda bij het bedrijf waar u werkt?

Beantwoord: 79 Overgeslagen: 9

TOTAAL 79

Heel belangrijkHeel belangrijk  Heel belangrijk
Redelijk belangrijkRedelijk belangrijk  Redelijk belangrijk

Niet echtNiet echt  belangrijkbelangrijk  Niet echt belangrijk

Weet ik nietWeet ik niet  Weet ik niet

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Heel belangrijk

Redelijk belangrijk

Niet echt belangrijk

Weet ik niet
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21 / 30

25% 20

13% 10

27% 21

14% 11

1% 1

8% 6

13% 10

V17 In welke mate denkt u dat de klimaatdoelstelling voor 2030 wat betreft
reductie CO2-uitstoot gehaald worden in de sector openbare verlichting?

Wat is uw inschatting?
Beantwoord: 79 Overgeslagen: 9

TOTAAL 79

55% reductie55% reductie  55% reductie

49% reductie49% reductie  49% reductie

40 tot 48% reductie40 tot 48% reductie  40 tot 48% reductie

25% tot 40%25% tot 40%  reductiereductie  25% tot 40% reductie

Minder dan 25%Minder dan 25%  reductiereductie  Minder dan 25% reductie

Weet niet, ik kijkWeet niet, ik kijk  energiebesparingenergiebesparing  Weet niet, ik kijk energiebesparing

Weet ik nietWeet ik niet  Weet ik niet

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

55% reductie

49% reductie

40 tot 48% reductie

25% tot 40% reductie

Minder dan 25% reductie

Weet niet, ik kijk energiebesparing

Weet ik niet
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V18 Wat moet er volgens u vooral gebeuren om de klimaatdoelstelling voor
2030 te halen voor OVL? (maximaal 2 antwoorden aanvinken)

Beantwoord: 79 Overgeslagen: 9

59%59%  59%

43%43%  43%

16%16%  16%

10%10%  10%

8%8%  8%

6%6%  6%

6%6%  6%

5%5%  5%

5%5%  5%

4%4%  4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Investering
overheden

Beter
samenwerken

Opnemen in
aanbestedingen

Anders

Regels vanuit
Nederland

Centrale
overheid regie

OVLNL meer
regie

Markt het
voortouw

Weet ik niet

Regels vanuit
Europa

OVL-MONITOR VRAGENLIJST MARKTPARTIJEN 2022
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23 / 30

59% 47

43% 34

16% 13

10% 8

8% 6

6% 5

6% 5

5% 4

5% 4

4% 3

Totaal aantal respondenten: 79  

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Investering overheden

Beter samenwerken

Opnemen in aanbestedingen

Anders

Regels vanuit Nederland

Centrale overheid regie

OVLNL meer regie

Markt het voortouw

Weet ik niet

Regels vanuit Europa
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62% 49

39% 31

27% 21

16% 13

15% 12

13% 10

10% 8

3% 2

V19 Wat zijn naar uw idee de belangrijkste acties om de klimaatdoelstelling
wat betreft CO2-reductie te behalen voor het werkveld OVL (maximaal

twee antwoorden aanvinken)
Beantwoord: 79 Overgeslagen: 9

Totaal aantal respondenten: 79  

62%62%  62%

39%39%  39%

27%27%  27%

16%16%  16%

15%15%  15%

13%13%  13%

10%10%  10%

3%3%  3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Vervangen door
led

Meer smart
lighting

Dimregime

Minder OVL

Langere
levensduur

Retrofit led

Anders

Weet ik niet

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Vervangen door led

Meer smart lighting

Dimregime

Minder OVL

Langere levensduur

Retrofit led

Anders

Weet ik niet
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43% 34

19% 15

19% 15

14% 11

5% 4

V20 Denkt u dat retrofit een goede oplossing kan zijn om CO2 sneller te
kunnen reduceren?
Beantwoord: 79 Overgeslagen: 9

TOTAAL 79

Ja, aankelijkJa, aankelijk  vanvan
  leeftijd,leeftijd,  staat, typestaat, type
  Ja, aankelijk van
 leeftijd, staat, type

Ja, vaak goedeJa, vaak goede  tussenoplossingtussenoplossing  Ja, vaak goede tussenoplossing

Nee, vervangenNee, vervangen  i.v.m.i.v.m.
  lichtkwaliteitlichtkwaliteit
  Nee, vervangen i.v.m.
 lichtkwaliteit

Nee, vervangenNee, vervangen  i.v.m.i.v.m.
  duurzaamheidduurzaamheid
  Nee, vervangen i.v.m.
 duurzaamheid

Weet ik nietWeet ik niet  Weet ik niet

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Ja, afhankelijk van leeftijd, staat, type

Ja, vaak goede tussenoplossing

Nee, vervangen i.v.m. lichtkwaliteit

Nee, vervangen i.v.m. duurzaamheid

Weet ik niet
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13% 10

25% 20

27% 21

25% 20

10% 8

V21 Welke vorm van retrofit led heeft uw voorkeur
Beantwoord: 79 Overgeslagen: 9

TOTAAL 79

Lamp 1 op 1Lamp 1 op 1  vervangenvervangen
  (plug and(plug and  play)play)
  Lamp 1 op 1 vervangen
 (plug and play)

Ombouw met nieuweOmbouw met nieuwe  driverdriver
  en ledmoduleen ledmodule
  Ombouw met nieuwe driver
 en ledmodule

BinnenwerkBinnenwerk  aanpassenaanpassen
  (box in(box in  box)box)
  Binnenwerk aanpassen
 (box in box)

Geen voorstanderGeen voorstander  van retrofit ledvan retrofit led  Geen voorstander van retrofit led

Weet ik nietWeet ik niet  Weet ik niet

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Lamp 1 op 1 vervangen (plug and play)

Ombouw met nieuwe driver en ledmodule

Binnenwerk aanpassen (box in box)

Geen voorstander van retrofit led

Weet ik niet
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27 / 30

47% 37

43% 34

35% 28

9% 7

5% 4

V22 Op welke manier(en) is uw bedrijf bezig om een bijdrage te leveren
aan de klimaatdoelen?

Beantwoord: 79 Overgeslagen: 9

Totaal aantal respondenten: 79  

47%47%  47%

43%43%  43%

35%35%  35%

9%9%  9%

5%5%  5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Bedrijfs-
voering

Product-
ontwikkeling

Adviseren
anderen

Speelt geen
rol in werk

Weet ik niet

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Bedrijfs- voering

Product- ontwikkeling

Adviseren anderen

Speelt geen rol in werk

Weet ik niet
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39% 31

13% 10

18% 14

5% 4

11% 9

14% 11

V23 De doelstelling voor 2050 is: 95% reductie CO2-uitstoot. Hoe kijkt u
hier tegenaan wat betreft het werkveld openbare verlichting?

Beantwoord: 79 Overgeslagen: 9

TOTAAL 79

Haalbaar, hebHaalbaar, heb  beeldbeeld
  bijbij  noodzakelijkenoodzakelijke  actiesacties
  Haalbaar, heb beeld
 bij noodzakelijke acties

Haalbaar, niet meeHaalbaar, niet mee  bezigbezig  Haalbaar, niet mee bezig

Ik wacht opIk wacht op  technischetechnische
  oplossingenoplossingen
  Ik wacht op technische
 oplossingen

Niet mee bezig,Niet mee bezig,  zien we t.z.t. welzien we t.z.t. wel  Niet mee bezig, zien we t.z.t. wel

Is onmogelijkIs onmogelijk  Is onmogelijk

Weet ik nietWeet ik niet  Weet ik niet

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Haalbaar, heb beeld bij noodzakelijke acties

Haalbaar, niet mee bezig

Ik wacht op technische oplossingen

Niet mee bezig, zien we t.z.t. wel

Is onmogelijk

Weet ik niet
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71% 56

70% 55

59% 47

27% 21

13% 10

5% 4

3% 2

3% 2

1% 1

V24 Wat is voor u/uw organisatie een belangrijke reden om lid te zijn van
OVLNL? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Beantwoord: 79 Overgeslagen: 9

Totaal aantal respondenten: 79  

71%71%  71%

70%70%  70%

59%59%  59%

27%27%  27%

13%13%  13%

5%5%  5%

3%3%  3%

3%3%  3%

1%1%  1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Op de hoogte
blijven

Steunen belang
van OVL

Deel uitmaken
van een netwerk

PR eigen
organisatie

Nieuwsbrieven
en website

Organisatie is
geen lid

De kenniscafés
zijn dan gratis

Anders

Weet ik niet

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Op de hoogte blijven

Steunen belang van OVL

Deel uitmaken van een netwerk

PR eigen organisatie

Nieuwsbrieven en website

Organisatie is geen lid

De kenniscafés zijn dan gratis

Anders  

Weet ik niet
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30 / 30

48% 38

42% 33

10% 8

V25 Heeft u de enquête voor de OVL-monitor vorig jaar ook ingevuld?
Beantwoord: 79 Overgeslagen: 9

TOTAAL 79

JaJa  Ja

NeeNee  Nee

Weet ik nietWeet ik niet  Weet ik niet

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Ja

Nee

Weet ik niet
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COLOFON 
De OVL-monitor is een uitgave van: 
Stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) 
 
Website www.ovlnl.nl 
E-mail info@ovlnl.nl 
 
Handelsregister Amsterdam 65.13.8961 

 
Opdrachtgever 
OVLNL/IGOV, 2022 
 
Uitvoering 
Beatrijs Oerlemans    Licht en Donker Advies 
 
Vormgeving 
de Bladenkamer | grafisch ontwerpers  i.s.m. Licht en Donker Advies 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disclaimer  
 

OVLNL en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens zorgvuldig 
verzameld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig is of fouten bevat. Hoewel 
OVLNL haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten of andere consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze 
publicatie en de gegevens. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan. OVLNL wijst derhalve, mede ten behoeve van degenen 
die aan deze publicatie hebben meegewerkt, elke aansprakelijkheid van de hand. 
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STICHTING OPENBARE 
VERLICHTING NEDERLAND

BUNDELT KRACHTEN.
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 HANDBOEK OPENBARE 
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Hét Openbare Verlichting Kennisplatform van Nederland
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OVL 2030
 VISIE 

Een organisatie van en voor de openbare verlichting. Die midden in de 
samenleving staat, gevoel heeft voor ontwikkelingen en veranderingen, 

daarop anticipeert en ontwikkelingen initieert. Brengt overheid, 
ondernemers, onderwijs, onderzoek en omgeving samen.

Meedoen? Schrijf in op www.ovlnl.nl

OVLNL geeft impulsen, denkt mee en deelt.
Om de sector openbare verlichting verder te laten ontwikkelen 

en in de spotlights te houden.




