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1. Voorwoord

De Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Groot-
gebruikers (BTG) 2 hecht veel waarde aan verbinding, 
verbreding en verdieping. Zij behartigt de belangen van 
Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over 
te dragen en ervaringen uit te wisselen. Smart Cities 
is een van de focusgebieden en we zijn daarom zeer 
verheugd met de uitnodiging van de stichting Open-
bare Verlichting Nederland om samen dit rapport uit te 
brengen. 

BTG werkt nauw samen met U4SSC (United for Smart 
Sustainable Cities) om de Sustainable Development 
Goals van de UN te realiseren en steden slimmer en 
duurzamer te maken. Daarin voorzien we dat objec-
ten in de openbare ruimte steeds multifunctioneler 
gaan worden. Ontwikkelingen in connectiviteit, zoals 
snel internet met 5G, vragen bijvoorbeeld om plekken 
waar antennes geplaatst kunnen worden. De kans 
dat lantaarnpalen daar een rol in gaan spelen is zeker 
aanwezig. 
De digitalisering van de openbare ruimte gaat echter 
veel verder en vraagt om aanpassingen in zowel pu-
blieke als private organisaties, zoals nieuwe functies en 
veranderende verantwoordelijkheden. Dit rapport gaat 
over de impact van de digitalisering op organisaties. 
Niet alleen, of zelfs juist niet, op de organisatie voor 
het beheer en onderhoud van de openbare verlichting 
wat een specialisme op zich is. Ik kijk uit naar verdere 
samenwerking en wens u veel inspiratie bij het doorne-
men van dit rapport.

Petra Claessen
directeur BTG (Branchevereniging ICT 
en Telecom Grootgebruikers)

Als eerste mijn dank aan de professionals 
en organisaties die hebben meegewerkt aan deze  
publicatie met de toepasselijke titel ’De Dans om de 
Paal’.  Een belangrijke aanvulling op de publicatie  
‘Medegebruik van de Lichtmast’. Beide publicaties  
vormen samen interessante lectuur voor zowel de 
openbare verlichting specialist als andere betrokkenen 
bij de vernieuwing van openbare verlichting. 

Na het lezen van de publicaties en het volgen van de 
ontwikkelingen en in de wetenschap dat er nog veel 
aan staat te komen, stel ik me de vraag of het nog wel 
zo slim is om de combinatie met de lichtmast op te 
zoeken?
Van buiten de vakwereld van Openbare Verlichting 
(OVL)3  wordt nog steeds vaak de lichtmast als uit-
gangspunt voor medegebruik gekozen. Inmiddels lijkt 
dat uitgangspunt te keren. Niet langer de lichtmast 
als uitgangspunt maar een City-Hub als uitgangspunt. 
De City-Hub als een modulaire eenheid die meerde-
re functies kan herbergen.  Eén van die functies kan 
het dragen van een OVL armatuur zijn. Dit andere 
uitgangspunt kent vele voordelen op technisch en 
organisatorisch vlak en doet recht aan de inrichtings-
kwaliteit van de openbare ruimte. Het belang van 
connectiviteit en data en de combinatie van functies en 
onderwerpen is te groot om het toe te voegen aan de 
toch al veeleisende taak van de OVL beheerder. Het 
roept om een nieuwe beheerdiscipline en organisatie. 
Er ligt een open kans nu we staan voor de uitrol van 
laadinfrastructuur en 5G. Door het innovatief karakter 
en de mogelijkheid om samen te werken met andere 
steden zijn er daardoor nationale en Europese subsidie 
kansen.
Ik wens een ieder die betrokken is bij het maken van 
keuzes in het beleid van de Smart City veel leesplezier, 
interessante discussies en wijsheid toe.

Arthur Klink
voorzitter stichting Openbare Verlichting Nederland
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OPENBARE VERLICHTING NEDERLAND

Dankwoord:

Deze uitgave is mede tot stand gekomen door input van vele personen die gedurende 2019 zijn geïnterviewd. Daarnaast zijn er diverse 
werksessies geweest en hebben diverse gemeenten stukken aangeleverd. Samen met de actieve betrokkenheid van de personen op 
de pagina hiernaast is dit rapport mogelijk geworden. Waarvoor hartelijk dank.

Hans Nouwens
Voorzitter Smart Lighting OVL NL
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Wat zegt het Objectenhandboek Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) - onderdeel  
Informatie Model GEO1 (IMGEO) over de mast, paal en lichtmast?

Paal
Verplicht? Nee, optioneel want IMGeo-object

Mast
Verplicht? Nee, optioneel want IMGeo-object

Attribute name  Attribute value

Stereotype  <<featureType>><<objecttype>>

Herkomst objecttype  IMGeo

Code objecttype 210

Definitie objecttype  Hoge draagconstructie

Herkomst definitie objecttype IMGeo 1.0

Subtype van        CityFurniture, Inrichtingselement

Attribute name  Attribute value

Stereotype  <<featureType>><<objecttype>>

Herkomst objecttype  IMGeo

Code objecttype 220

Definitie objecttype  Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.

Herkomst definitie objecttype IMGeo 1.0

Subtype van        CityFurniture, Inrichtingselement

Toeligting objecttype Er kunnen meerdere borden/sensoren aan een paal bevestigd zijn.  
Dit is niet expliciet gemodelleerd

Unieke aanduiding objecttype Identificatie

Lichtmast (niet BGT)
 

Definitie: Mast bestemd voor het dragen van een of meer verlichtingsarmaturen  
(bron: definities.geostandaarden.nl)

Verplicht?  Nee, optioneel want IMGeo-object
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2. Inleiding

Dit tweede rapport over medegebruik van de lichtmast is opgesteld voor 
managers, beheerders en adviseurs die te maken hebben of krijgen met 
de openbare verlichting. Het eerste rapport over het medegebruik van de 
lichtmast ging voornamelijk in op de technische aspecten. In dit rapport 
gaan we meer in op de organisatorische aspecten bij medegebruik van 
de lichtmast. 

Het medegebruik komt namelijk voort uit ambities en opgaven die niet 
direct met verlichting van de openbare buitenruimte te maken hebben. 
Denk bijvoorbeeld aan verkeersregulering, opgaven uit het Schone 
Lucht Akkoord voor een betere luchtkwaliteit, de aanleg van een nieuw 
mobiele datacommunicatienetwerk met 5G-antennes, het meten van 
omgevingswaarden voortkomend uit de nieuwe Omgevingswet, enz. 
Daarbij is de openbare ruimte een belangrijke plek. Openbare ruimte of 
publieke ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Het is een 
fysieke plaats waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt. De 
meeste openbare ruimtes bevinden zich in de open lucht, maar ook vrij 
toegankelijke overheidsgebouwen en publieke instellingen kunnen tot de 
openbare ruimte worden gerekend. Openbare ruimte kan als volgt gedefi-
nieerd worden: Openbare ruimte is de gemeenschappelijke fysieke ruimte 
die leden van een samenleving hebben, inclusief de daarop betrekking 
hebbende mentale en sociale ruimte.

Natuurlijk is er ook ander straatmeubilair dan de lichtmast, dat gebruikt 
kan worden om sensoren en antennes aan te monteren. De kans dat 
de OVL-beheerder te maken krijgt met andere betrokkenen die de mast 
willen gebruiken is echter bijzonder groot. Daarnaast is het beheer 
van de openbare ruimte niet in elke gemeente verdeeld over meerdere 
personen. De OVL-beheerder is daar ook verantwoordelijk voor ander 
straatmeubilair dat multifunctioneel ingezet kan worden. Ook bijvoorbeeld 
laadpalen, parkeerautomaten, informatiezuilen en telefooncellen hebben 
voorzieningen die door andere toepassingen gebruikt kunnen worden. 
Elk met de eigen voor- en nadelen. Tevens kan er gekozen worden voor 
een geheel nieuwe infrastructuur met multifunctionele masten.

De redenen waarom de infrastructuur van de openbare verlichting 
geschikt is voor dat medegebruik staan in dit rapport opgesomd. Echter 
zijn er ook redenen om de keuze niet op de lichtmast te laten vallen. 

Hoewel we het vaak bij steden of apparaten over ‘smart’ en ‘slim’ hebben, 
is er niets ‘smarts’ of slims aan. De techniek is door mensen gemaakt en 
wordt door mensen ingezet. Hoe de inzet is en wat we ermee doen, is 
aan ons. De digitale technologie kan en zal onze maatschappij ingrijpend 
veranderen. Waarschijnlijk zal iedereen ermee te maken krijgen, zowel 
privé als in de professionele situatie. De OVL-beheerder zal daar geen 
uitzondering op zijn.

LEESWIJZER
Hoofdstuk 3 geeft de aanleiding weer waarom medegebruik belangrijk
is geworden. Hoofdstuk 4 gaat in op de waarde van het medegebruik.
Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de toepassingen waaraan gedacht
wordt en waarvoor medegebruik gewenst kan zijn. In hoofdstuk 6 staan
vragen die in de roadmap voor medegebruik beantwoord kunnen worden.
Hoofdstuk 7 geeft de sterke en zwakke punten van medegebruik weer
met de kansen en bedreigingen. Natuurlijk heeft medegebruik invloed op
de organisatie en rollen, dit wordt in hoofdstuk 8 behandeld. Hoofdstuk 9
gaat over de mogelijke veranderingen voor de functie van OVL-beheerder
die het medegebruik met zich meebrengt. Hoofdstuk 10 beschrijft digita-
lisering als aanleiding voor het verander proces en we sluiten af met een 
persoonlijk epiloog van Hans Nouwens gevolgd door de 10 belangrijkste 
punten uit het onderzoek, waarop dit rapport is gebaseerd. Achterin vindt 
u de bronnen en verwijzingen

De afbeeldingen zijn deels informatief en deels gekozen om het rapport
te verlevendigen.
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3. Aanleiding voor de interesse  
van medegebruik

De derde industriële revolutie is gaande. Deze revolutie draait om het 
digitaliseren van zowat elk object of situatie in de fysieke wereld. Hierdoor 
is (of komt) er van elk fysiek object en situatie een digitale variant. Verkeer 
en verkeersituaties worden gedigitaliseerd, zodat routeplanners de 
actuele situatie kunnen weergeven en verkeerregelinstallaties ingesteld 
kunnen worden voor de optimale doorstroming. Luchtkwaliteit wordt 
gemeten en de gegevens daarvan komen direct beschikbaar om bijvoor-
beeld het verkeer om te leiden of te adviseren om al dan niet te gaan 
sporten. Waterniveaus worden gemeten om direct gemalen en pompen 
aan te sturen of water op daken vast te houden. 

Er komen ook meer objecten in de openbare ruimte, denk bijvoorbeeld 
aan de verwachte 1,8 miljoen laadpalen voor elektrisch vervoer in het 
kader van het Klimaatakkoord. 

In een stad bevinden zich vele opstelpunten die een belangrijke rol 
(kunnen) spelen binnen een slimmer wordende stad. Opstelpunten zijn er 
in verschillende vormen en afmetingen zoals o.a. abri’s en lichtmasten. De 
verwachting van velen is, dat binnen afzienbare tijd door de behoefte aan 
gegevens uit de openbare ruimte de primaire functie van een lichtmast, 
licht geven, zal veranderen in een belangrijk opstelpunt. Een opstelpunt 

dat het belang van de mast verandert. Het dragen van verlichting blijft 
belangrijk, maar ook het dragen van sensoren, antennes en integratie 
met laadinfrastructuur zullen het belang van de lichtmast veranderen. 
De lichtmast wordt hiermee een complementair opstelpunt dat zowel de 
digitale als fysieke stadsinfrastructuur kan ontsluiten.

Internet of Things
Een van de belangrijkste technologische innovaties die Smart Cities 
verrijkt, is het Internet of Things (IoT). Letterlijk het internet van dingen. De 
dingen zijn apparaten die aangesloten worden op het internet. Hierdoor 
komen er nieuwe mogelijkheden voor het beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte. Assetmanagement maakt al gebruik van onderhoud op 
afstand. Het armatuur met een sensor die de status van de verlichting via 
internet doorgeeft, wordt steeds meer ingezet. Zo komen er steeds meer 
toepassingen die gegevens van de openbare ruimte verzamelen. Deze 
apparaten hebben een object nodig om aan bevestigd te worden, zoals 
de lichtmast. 

De ontwikkeling van IoT brengt een aantal vernieuwingen met zich  
mee (niet alleen voor OVL):

 Digitalisering: steeds meer apparaten produceren data en worden aan het internet gekoppeld
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1. Datamanagement 
Mensen, machines en objecten genereren steeds meer data en gebruiken 
ook steeds meer uit data afgeleide informatie. Door data voor alle relevante 
actoren openbaar te maken en deze op slimme wijze te combineren en te 
ontsluiten, komen nieuwe toepassingen binnen handbereik. De data die 
vanuit verschillende bronnen wordt gegenereerd, kan na analyse ook een 
belangrijke, voorspellende waarde hebben. 

Het verzamelen, transporteren, opslaan, structureren, beveiligen, filteren, 
anonimiseren, combineren en analyseren van data zijn zeer belangrijke 
werkzaamheden binnen een Smart City. Hierdoor kunnen waardevolle 
inzichten geaggregeerd worden en bijvoorbeeld het beheer en onderhoud 
van de stad effectiever en efficiënter gedaan worden.

2. Sensortechnologie 
Sensoren vormen de digitale zintuigen van de  Smart City. Moderne 
sensortechnologie is in staat zeer veel te registreren en tegen steeds lager 
wordende kosten. Van geur, geluid, temperatuur en luchtsamenstelling 
tot de aanwezigheid van mensen. De laatste jaren is daar de mogelijkheid 
van softwarematige interpretatie bij gekomen, Kunstmatige Intelligentie 
(Artificial Intelligence). Denk hierbij aan ingrijpende toepassingen als 
de door een camera geregistreerde gezichtsuitdrukking, houding of 
stemvolume van voorbijgangers om te beoordelen of er sprake is van 
agressie, ongewenst gedrag of overtreding.

3. Smart devices, slimme apparaten  
Steeds meer objecten maken verbinding met het internet. Bekende 
voorbeelden zijn zelfrijdende auto’s of smartwatches die met sensoren 
data verzamelen en deze via een internetverbinding delen. Maar denk 
ook aan verkeersregelinstallaties, observatiecamera’s, snelheidsmeters, 
kentekenscanners, luchtkwaliteitsmeetnetwerken die vandaag al in de 
openbare ruimte voorkomen. De data die alle apparaten, voertuigen of 
gebouwen genereren, neemt gestaag in waarde toe. IoT creëert een 
digitaal netwerk van objecten, die vervolgens met elkaar kunnen commu-
niceren.
Een ander goed voorbeeld van een Smart City-toepassing is Smart 
Lighting. Veel steden staan nu voor de uitdaging hun lichtmastarmaturen 
te vervangen door duurzamere alternatieven; verlichting die niet alleen 
energiezuiniger is, maar ook onderhoudsarmer. Zo kan de verlichting 
dimmen als sensoren geen beweging registreren. Ook het beheer wordt 
dynamischer, doordat op afstand lichtplannen gemonitord en aange-
stuurd kunnen worden en sensoren in de armaturen aangeven wanneer 
een onderdeel vervangen dient te worden. 

Andere rol van gemeente
Door digitale communicatiemogelijkheden en technische en maatschap-
pelijke ontwikkelingen wordt een andere houding en een andere rol van de 
overheid verwacht. Een van de belangrijkste vraagstukken bij de inzet van 
de ‘slimme’ lichtmast en de digitalisering van de openbare buitenruimte is 

gerelateerd aan de organisatie. Er komen nieuwe verantwoordelijkheden 
en functies bij. Hoe kan eigenaarschap geregeld worden bij een integraal 
project, hoe gaat de gemeente om met de nieuwe externe partijen, wat 
is de rol van de gemeente bij ethische vraagstukken rondom het verza-
melen en gebruiken van data uit de openbare ruimte, hoe beschermt de 
gemeente de burgers tegen ongewenste toepassingen, op welke manier 
kunnen we leren van andere gemeenten en voorkomen dat we dezelfde 
fouten maken? 
Daarbij heeft medegebruik van de lichtmast een juridische kant, als het 
gaat over eigenaarschap van apparaten die aan de lichtmast worden 
bevestigd, van data die deze apparaten produceren, de veiligheid in de 
openbare ruimte, de gezondheid van de burgers en het omgaan met de 
extra gegevens die nodig zijn voor het beheer. 

De gemeentelijke organisatie zal net zo ingrijpend veranderen als commer-
ciële organisaties als de reisbranche, taxibranche, hotelbranche en detail-
handel. Zij hebben hun organisatie allemaal drastisch aan moeten passen 
door de digitalisering om te kunnen overleven. Bestaande functies (balie-
medewerker) zijn verminderd of vervallen en nieuwe (data scientist) zijn 
erbij gekomen. De functie van de winkel/horeca is veranderd door online 
bestellingen. Wat zal het effect van de digitalisering op de gemeentelijke 
organisatie zijn?

GA NOOIT TUSSEN
EEN HOND EN EEN 

LANTAARNPAAL STAAN.
JOHN PEERS

John Peers is onbekend, maar een goed advies

9



In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het belang van medegebruik van 
de lichtmast. Zoals in de inleiding al aangegeven, is de verwachting dat 
binnen afzienbare tijd de primaire functie van een lichtmast, licht geven, 
zal veranderen. Door de behoefte aan gegevens uit de openbare ruimte 
kan de lichtmast veranderen in een opstelpunt van sensoren en een licht-
armatuur. De lichtmast wordt hierdoor een belangrijk onderdeel van de 
infrastructuur voor een Smart City, zoals ook zichtbaar is in onderstaand 
vier lagenmodel voor een Smart City. De bovenste laag geeft de toepas-
singen (data services) aan die op een dataplatform zijn gebouwd. De data 
komt uit laag 3 (bovengrondse infra). Laag 4 (ondergrondse infra) geeft 
het datatransport laag onder de grond weer.
Door deze nieuwe digitale infrastructuur ontstaan er nieuwe waardemo-
dellen. In de navolgende paragrafen geven we een toelichting op verschil-
lende waarden die mede door deze nieuwe infrastructuur gerealiseerd 
kunnen worden. Sommige zijn financieel van aard, maar dat hoeft zeker 
niet altijd zo te zijn.

Voor concrete projecten worden meestal beleidsnotities gemaakt om een 
goede afweging te kunnen maken. Voor het berekenen van een waarde 
om een afweging voor het project te maken zijn er meerdere methoden4 

ontwikkeld:
• Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) geeft zicht 

op alle relevante effecten van een project op de maatschappelijke 
welvaart. In de MKBA wordt het zogeheten nulalternatief afgezet 

tegen het projectalternatief. Vervolgens worden alle aspecten van 
het project vergeleken met de ontwikkeling in het nulalternatief. De 
MKBA richt zich vervolgens op het vaststellen van de waarde die de 
samenleving aan die effecten toekent.

• Business case of een haalbaarheidsstudie is een projectmanage-
mentterm waarin de zakelijke afweging om een project of taak te 
beginnen beschreven wordt. In de business case worden de kosten 
tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico’s. De 
business case doet een uitspraak over de aantrekkelijkheid van 
verschillende projectalternatieven vanuit het bedrijfskundig oogpunt. 
Maatschappelijke effecten worden in een businesscase normaliter 
niet meegenomen.

• Multi-criteria-analyse (MCA). In een MCA worden de gewichten van 
de verschillende effecten van beleid door politici en/of beleidsmakers 
bepaald. Hierdoor is deze methode subjectief en in beginsel zelfs 
manipuleerbaar.

• Kosten-effectiviteitsanalyse (KEA) stelt één effect centraal en verge-
lijkt de kosten van verschillende beleidsopties om dit effect te 
bereiken.

• Impact Assessment (IA): brengt alleen de effecten in beeld zonder 
ze ten opzichte van elkaar te wegen of anderszins vergelijkbaar te 
maken.

We eindigen het hoofdstuk met een opsomming van (beleids-)documenten 
waar de verschillende waardes in beschreven worden (paragraaf 4.6).

4. Waarom is medegebruik zo belangrijk?

Verschillende lagen bij digitalisering van de openbare ruimte. 
Bron Connected Worlds
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4.1 Maatschappelijke waarde 
De maatschappelijke waarden bij medegebruik hangen nauw samen met 
de mate waarin smart city toepassingen bijdragen aan het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken over gezondheid, veiligheid, mobiliteit, 
etc. Dit wordt vaak aangeduid met het verhogen van de kwaliteit van 
leven. De Wereld Gezondheid Organisatie heeft hier twee meetmethodes 
voor ontwikkeld5 (zie ook kader).
Juist door de realtime verwerking van data ontstaan nieuwe mogelijk-
heden zoals zelfrijdend vervoer, dynamische routering op basis van lucht-
kwaliteit, etc. 

4.2 Economische waarde
De digitale economie opent veel nieuwe kansen. Een bijbehorende infra-
structuur biedt bestaande bedrijven de kans zich te blijven ontwikkelen 
en trekt gespecialiseerde bedrijven naar de stad. Zo heeft Amsterdam 
ongeveer 70 procent van alle m2 datacenters in Nederland. 
Servicebedrijven en concessiehouders kunnen nieuwe zakelijke modellen 
ontwikkelen in de digitale transformatie van stedelijke ruimte, door 
gegevens te verzamelen en om te zetten naar informatie. Specialisten, 
vooral op het gebied van data-analyse, ontwikkelen nieuwe diensten. 
Door medegebruik van de lichtmast ontstaat er ook een nieuw verdien-
model voor de gemeente. De mast kan verhuurd worden als opstelpunt 
voor de montage van apparatuur, al dan niet met allerlei beheerdiensten. 
De huurprijs hangt daarbij af van het feit of de mast als passieve infra-
structuur wordt verhuurd, dus alleen het opstelpunt, of inclusief een of 
meerdere actieve elementen zoals beheer, datatransmissie, elektriciteit.
Indien het armatuur een connectiviteit heeft waarmee de status op 
afstand en realtime bekeken kan worden, kunnen de kosten voor beheer 
omlaag. Echter, ook de directe kosten zullen stijgen. Simpelweg doordat 
er meer storingen in beeld komen. Daarnaast is de extra apparatuur een 
potentiële storingsbron die er eerder niet was. Een connectieve openbare 
verlichting is een verbetering in de (service)kwaliteit. Dat kost geld en 
levert direct geen geld op. Mits je als gemeente jaarlijks alle OVL nog 
gaat schouwen. Maar de meeste gemeenten schouwen niet of alleen op 
geselecteerde wegen. 
 
4.3 Politieke waarde
Door de digitalisering van de buitenruimte en de rol van de lichtmast daarin, 
ontstaan nieuwe momenten om als gemeente positief in het nieuws te 
komen. Dat komt omdat de digitale infrastructuur allerlei nieuwe toepas-
singen en diensten kan ondersteunen. Voor elke wethouder ontstaat er 

zo een mogelijkheid om zich te onderscheiden door de eerste, de beste 
of de grootste te zijn. Het heeft een grote marketingwaarde om de stad 
te onderscheiden.

4.4 Esthetische waarde
De lichtmast kan ook een rol spelen bij het tegengaan van de verrom-
meling van de openbare ruimte. Door het combineren van functies, zoals 
een laadpaal met verlichting of het inbouwen van sensoren voor het 
meten van omgevingsvariabelen, kan het beeld esthetisch verantwoord 
blijven. Echter, bij een wildgroei van apparaten aan een veelheid van licht-
masten ontstaat het tegenovergestelde.

4.5 Waarde bestaande installatie
Als technisch gerelateerde waarde wordt vaak aangedragen dat de 
openbare verlichtingsinfrastructuur al voor een groot deel geschikt is om 
te gebruiken voor andere doeleinden dan verlichting. De waarde zit dan 
in de lagere kosten die nodig zijn om een technische infrastructuur aan 
te leggen.
Het medegebruik van de mast vereist echter dat lichtmasten voldoen aan 
de eisen en normen die gesteld worden aan een infrastructuur voor smart 
cities. Op fysiek niveau moet de lichtmast alle vereisten bieden. Dit omvat 
alle statische en bijvoorbeeld elektrische vereisten. Op functioneel niveau 
betekent dit de integratie van technische elementen als sensoren en hun 
besturing, besturing en algoritmen. De connectiviteit wordt ondersteund 
door verschillende technologieën zoals wifi, near-field-technologieën en 
bijbehorende intelligentie, aangepast volgens de te gebruiken gebrui-
kersscenario’s. In het algemeen is het van belang om interoperabiliteit te 
waarborgen door het gebruik van open interfaces en gestandaardiseerde 
protocollen en daarmee uniforme semantiek. 

4.6 Typische documenten om medegebruik 
in op te nemen
Er bestaan veel documenten waar het medegebruik van de lichtmast aan 
de orde kan komen. Hieronder worden er slechts enkele genoemd:
• Digitale strategie/agenda
• Verlichtingsplan, lichtvisie
• Geluidsplan
• Smart city roadmap
• Data gedreven werken
• Handboek Installatieverantwoordelijkheid
• Handboek inrichting Openbare Ruimte
• Handboek CO2 presta-

tieladder
• Inkoopvoorwaarden 
• Vergunningen: 

- Bouw en sloop 
- Horeca  
- Vestiging 

• Onderhoudsbestekken 
openbare ruimte 

• Binnenstadvisie
• Gebiedsontwikkeling
• Documenten die gaan  

over verbetering van:  
- Milieu 
- Verkeersdoorstroming 
- Gezondheid 
- Afwatering en riool

Kwaliteit van leven is het functioneren van een persoon op 
fysiek, psychisch en sociaal gebied en de subjectieve evaluatie 
daarvan. Er bestaan een groot aantal definities van kwaliteit 
van leven. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert 
de definitie ‘de perceptie van individuen op hun levenspositie 
in de context van de cultuur en het waardensysteem waarin zij 
leven en de relatie tot hun doelen, verwachtingen, standaarden 
en belangen.’ [1][2] Kwaliteit van leven bestaat uit objectieve en 
subjectieve aspecten. Objectieve aspecten betreffen beperkingen 
als gevolg van iemands gezondheid die door anderen waarge-
nomen en eventueel gemeten kunnen worden. Subjectieve 
aspecten betreffen aspecten die voorkomen in het oordeel van 
de persoon over het eigen welzijn en die niet door derden zijn te 
objectiveren.

Bron: wikipedia

Voorbeeld van de multifunctionele lichtmast van Signify op de campus 
in Eindhoven. Meer info: https://signify.com/global/innovation/brightsites
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5. Daar zijn ze dan: 
de toepassingen

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van toepassingen die door 
medegebruik van de lichtmast mogelijk worden gemaakt. In paragraaf 
5.1 staat een overzicht van mogelijke toepassingen waar de lichtmast bij 
betrokken zou kunnen worden. Omdat er veel vraag is naar de conse-
quenties van de uitrol van 5G, besteden we hier in paragraaf 2.2 extra 
aandacht aan.

5.1 Mogelijke toepassingen
Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd naar de mogelijke toepassingen waar 
de lichtmast bij betrokken zou kunnen worden. In onderstaande tabel 
hebben we deze toepassingen opgesomd. De use cases zijn afkomstig 
van TNO, Provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag en Rotterdam. 

Toelichting op de tabel:
• Per onderwerp zijn de toepassingen gegroepeerd. 
• De tweede kolom geeft aan dat de toepassing in het armatuur zit en 

direct betrekking heeft op de verlichting. 
• De derde kolom geeft aan dat het armatuur gebruikt wordt voor een 

functionaliteit zonder directe relatie naar de functieverlichting.
• In kolom vier is de toepassing in de lichtmast.
• In kolom vijf maakt de toepassing gebruik van ander straatmeubilair.

Milieu Armatuur/ licht Armatuur/ anders Lichtmast Ander object

Overlast geluid meten ● ● ● ●

Luchtkwaliteit meten ● ● ●

Dynamische milieuzone obv luchtkwaliteit ● ● ●

Hittestress ● ● ●

Afwijkende geuren ● ●

Mobiliteit/verkeer Armatuur/ licht Armatuur/ anders Lichtmast Ander object

Aanwezigheid ● ● ● ●

Doorstroming verkeer ● ● ● ●

Laadpaal ● ●

Parkeerplaatsen controle bezetting ● ● ●

Laad- en los zone controle ● ● ●

Toegangscontrole ● ●

Voetgangersdomein

Snelheidscontrole ● ●

Parkeerregulering ● ● ●

Verkeerstype aansturing VRI ● ● ●
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Wegen Armatuur/ licht Armatuur/ anders Lichtmast Ander object

Gladheid ● ●

DRIP ●

(i-VRI) ● ●

Water Armatuur/ licht Armatuur/ anders Lichtmast Ander object

Wateroverlast ● ● ●

Regen (donker) ●

Groen Armatuur/ licht Armatuur/ anders Lichtmast Ander object

Geen toepassingen gevonden

Veiligheid Armatuur/ licht Armatuur/ anders Lichtmast Ander object

Cameraobservatie ● ● ● ●

Vuurwerkdetectie ● ● ●

Paniek meten door geluid ● ●

Ongewenst geluid ● ● ● ● 

Luchtalarm ●

Afwijkende routedetectie ● ● ●

City marketing Armatuur/ licht Armatuur/ anders Lichtmast Ander object

(Dynamische) reclame ● ●

Muziek (audio) ● ●

Openbaar wifi ● ● ●

Spelen met licht ● ●

Andere functionaliteiten niet-gemeentelijke diensten gerelateerd

Connectiviteit Armatuur/ licht Armatuur/ anders Lichtmast Ander object

(dark)wifi, 4G ● ● ●

5G (small cell) ● ● ●

Niet- gemeente gerelateerd Armatuur/ licht Armatuur/ anders Lichtmast Ander object

Drone oplaadplaats ● ●

Dwaaldetectie ● ● ●

Valdetectie ● ● ●

13



5.2 Nieuwe standaard mobiel dataverkeer: 5G
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds is aangegeven, besteden we 
in dit rapport extra aandacht aan de consequenties van de uitrol van 5G, 
het vijfde generatie mobiele netwerk. 

De belangrijkste impact van de uitrol van 5G voor de OVL-beheerder is, 
dat het de verwachting is dat de lichtmast gebruikt kan gaan worden als 
opstelpunt voor een 5G-antenne en dat er veel opstelpunten nodig zijn. 
Dit heeft een directe impact op de werkzaamheden, kennisniveau, kosten 
etc. van de OVL-beheerder.

De economische impact van 5G kan erg groot zijn en kan belangrijker 
worden geacht dan de verlichting. De mast als opstelpunt zal dan in 
eerste instantie 5G dienen met op de tweede plaats de verlichting. Zowel 
door het medegebruik als het belang, kan de komst van 5G een grote 
impact krijgen op de werkzaamheden van de OVL-beheerder.

WAAROM IS 5G BELANGRIJK?
Goede draadloze communicatie draagt bij aan economische groei en 
is een deel van het antwoord op maatschappelijke uitdagingen, zoals 
duurzaamheid. Een 5G-netwerk is daarnaast nodig om de groei van 
datacommunicatie bij te benen; met 4G lukt dit simpelweg niet langer. 
Ook biedt 5G veel mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe, 
innovatieve toepassingen. 5G is dus een volgende stap in onze verande-
rende digitale samenleving.
Zoals te lezen is in het Actieplan Digitale Connectiviteit6 en de Nota 
Mobiele Communicatie7 , hecht de Nederlandse overheid grote waarde 
aan goede draadloze communicatie.

WAT IS 5G
5G is de vijfde generatie netwerk mobiele telecommunicatie en de opvolger 
van 4G. Met deze vijfde generatie verloopt de overdracht van data sneller, 
is de reactietijd van het netwerk korter en de betrouwbaarheid groter dan 
bij 4G. 5G wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor de verdere 
ontwikkeling van de informatiesamenleving.

VOORDELEN VAN 5G
Kenmerkend voor 5G is de extreem hoge snelheid. Veel sneller dan 
het draadloze netwerk thuis en zo’n 50 keer sneller dan het huidige 

4G-netwerk. In tests zijn snelheden gehaald tot 1 terabyte per seconde.

Daarnaast is de vertraging tussen zender en ontvanger (latency) veel lager 
bij 5G-netwerken. Dat merk je vooral als je een game speelt, virtual reality 
gebruikt of op afstand een pc probeert te bedienen. De latency is bij een 
4G-netwerk tientallen milliseconden, maar neemt bij 5G af tot 1 millise-
conde.

Het 5G-netwerk is ook stabieler en betrouwbaarder dan de huidige 
mobiele netwerken, wat voor een betere verbinding zorgt. Dat is belangrijk 
bij bijvoorbeeld zelfrijdend vervoer en medische ingrepen op afstand.

In juli 2018 publiceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
(EZK) het Actieplan Digitale Connectiviteit3, waarin wordt beschreven 
welke ontwikkelingen te verwachten zijn op het gebied van digitale 
connectiviteit. Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van digitale 
connectiviteit is de komst van 5G, de vijfde generatie mobiele communi-
catietechnologie. Van 5G wordt veel verwacht: het heeft de potentie om 
de mobiele communicatienetwerken te versterken en flexibeler gebruik
mogelijk te maken. Daardoor kan het een belangrijke bijdrage leveren aan 
het opvangen van het groeiend dataverkeer en het mogelijk maken van 
allerlei nieuwe toepassingen.
4G is vooral de technologie om smartphones en hun apps van connec-
tiviteit te voorzien. 
5G omvat veel meer: van autonoom rijden en smart cities tot zorg op 
afstand. 5G is daarmee noodzakelijk voor een digitaliserende economie 
en maatschappij. 
Het 5G-netwerk gaat het huidige 4G-netwerk opvolgen. Dit nieuwe 
netwerk is noodzakelijk, gezien de enorme toename van datagebruik 
door zowel consumenten als de toename van het gebruik van sensoren. 
Tevens zijn innovaties in zorg, automobiel industrie en op het gebied van 
smart society mogelijk. Het netwerk wordt aangeboden door aanbieders 
van mobiel telefoon- en dataverkeer.

HET VERSCHIL IN DE FREQUENTIEBANDEN  
VOOR 5G8

5G maakt gebruik van andere frequenties dan bijvoorbeeld 3G en 4G. Op 
Europees niveau zijn voor 5G drie frequentiebanden afgesproken: 700 
megahertz, 3,5 gigahertz en 26 gigahertz. Daarnaast kunnen de huidige 

Toepassingen voor 5G breedband mobiel netwerk
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4G-frequentiebanden op termijn ook gebruikt worden voor 
5G-apparatuur

frequentie Functie Bereik van een 
antenne

700 megahertz Landelijke dekking met 
voldoende capaciteit

Enkele honderden 
meters tot enkele 
kilometers

3,5 gigahertz Hogere capaciteit op 
lokaal niveau (stad) 
geschikt voor veel 
bedrijfs- en consumen-
tentoepassingen

Tientallen meters 
tot enkele honderd 
meters

26 gigahertz Zeer hoge capaciteit op 
micro niveau

Enkele meters

Alle mogelijke toepassingen die 5G kan ondersteunen, werken in de drie 
frequentiebanden. Er zit alleen een groot verschil in de datacapaciteit die 
de frequentiebanden kunnen bieden. Het 5G-netwerk gaat continu na 
welke frequentie het meest efficiënt is voor jouw mobiele activiteit. Als je 
weinig datacapaciteit vraagt, kan volstaan worden met 700 megahertz, 
maar hoe meer data je gebruikt, hoe meer je doorgeleid zal worden naar 
de hogere 3,5 gigahertz en 26 gigahertz frequentiebanden.

De 700 MHz band is het meest geschikt om landelijke dekking mee te 
realiseren. Lage frequenties, zoals de 700 MHz, hebben een groot bereik. 
Daarom zijn er minder antennes nodig. De band is zeer geschikt wanneer 
er sprake is van veel gebruikers met weinig gegevensoverdracht. Denk 
hierbij aan Internet of Things (IoT) toepassingen; van slimme energiemeter 
thuis tot landbouwsensoren van de boer. De 700 MHz band is minder 
geschikt voor toepassingen met een hoge datasnelheid.

De 3,5 GHz band is het meest geschikt voor de combinatie van een hoge 
datasnelheid met een goede dekking. Deze band biedt meer bandbreedte 
dan de 700 MHz. De 3,5 GHz band zorgt voor een hogere datasnelheid 
op lokaal niveau en is daarmee geschikt voor veel bedrijfs- en consumen-
tentoepassingen. Denk hierbij aan toepassingen die video of beeld met 
hoge kwaliteit nodig hebben, zoals Virtual Reality, hoge resolutie video en 
360-graden video. Een nadeel van de frequentieband is dat het lastiger 
is om dekking in gebouwen te realiseren; het signaal wordt sneller tegen-
gehouden door muren en ramen. Bovendien zijn er meer opstelpunten 
nodig, omdat het bereik van de antennes kleiner is dan bij de 700 MHz 
band.
De band die het meest geschikt is voor zeer hoge datasnelheden, is de 

26 GHz-band. Tegelijkertijd is deze frequentie eigenlijk ongeschikt om te 
zorgen voor een landelijk dekkend netwerk, aangezien er dan ontzettend 
veel basisstations geplaatst moeten worden. Geschikter is om de band te 
gebruiken voor toepassingen met extreem hoge snelheden dichtbij een 
basisstation, zoals het gebruik van tientallen draadloze videocamera’s in 
een stadion. Er komen verbindingen over kortere afstand, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de massieve MIMO-techniek. Dit is een techniek 
waarbij signalen in de vorm van kleine bundels gericht worden op de 
apparaten.
Om een betere dekking en hogere datasnelheden in het 5G-netwerk 
te kunnen garanderen, zullen mobiele netwerk operators (MNO’s) 
waarschijnlijk meer antenne-installaties (antennes) plaatsen, die bovendien 
dichter op elkaar zullen worden geplaatst. Om voorbereid te zijn op de 
komst van 5G heeft de overheid onderzocht welke belemmeringen met 
betrekking tot de plaatsing van antennes optreden en welke oplossings-
richtingen er voor deze belemmeringen zijn. Het welstandsbeleid en de 
uitgangspunten van gemeenten bij de plaatsing van antennes vormde het 
startpunt van dit onderzoek.9

VEILIGHEID VAN ELECTROMAGNETISCHE 
VELDSTERKTE 5G-ANTENNES
Als consument kunt u vragen hebben over antennes en 5G. Agentschap 
Telecom meet of de elektromagnetische veldsterkte van antennes niet te 
hoog is, ook tijdens de introductie van 5G. Deze metingen zijn openbaar 
en staan op de website van het Antennebureau10. Zo kunt u ook het 
rapport lezen waarin staat dat de resultaten van de veldsterktemetingen 
bij 5G-testinstallaties, die gebruikmaken van de 26 GHz band, ruim onder 
de limiet liggen. Voor informatie over gezondheid en 5G kunt u terecht bij 
het Kennisplatform EMV.11

VERANTWOORDELIJKHEID GEMEENTE BIJ 
PLAATSING 5G-ANTENNES
De gemeente kan de maatschappelijke ontwikkelingen en behoefte 
aan meer connectiviteit onder andere faciliteren door de inrichting van 
het vergunningsverleningsproces. Gemeenten zijn verantwoordelijk 
voor het straatbeeld en het beheer van de openbare ruimte en dragen 
daarmee zelf de verantwoordelijkheid voor lokale vergunningverlening 
voor het verlenen van vergunningen t.b.v. antennes en ondergrondse 
infrastructuur (glasverbindingen/elektriciteit). Verder kan een gemeente 
een deel van de infrastructuur in de openbare ruimte beschikbaar stellen 
als opstelpunten. Daarbinnen heeft de Rijksoverheid een beperkte rol. 
Slechts op specifieke domeinen, zoals energie en telecom, kan de 
Rijksoverheid sturen op besluitvorming rondom de ruimtelijke ordening. 
In landelijke wet- en regelgeving is vastgelegd of een vergunning moet 
worden aangevraagd om een antenne te mogen plaatsen. In beginsel is 
de activiteit bouwen (een antenne is een bouwwerk) vergunningsplichtig. 
Op grond van het Besluit omgevingsrecht zijn antennes met een hoogte 
van minder dan vijf meter uitgezonderd van deze verplichting. Echter, op 
bepaalde locaties is een omgevingsvergunning alsnog vereist op grond 
van wetgeving op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening (Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht), erfgoed (erfgoedwet) of natuur 
(Wet natuurbescherming). 
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Gezamenlijk bepalen strategie 
digitale connectiviteit

• Nu veelal achteraf geconfronteerd met plaatsing antennes
• Denk vooraf na over ambitie (kader VNG) en vertaal die in 

(antenne)beleid
Zoekgebied

Belemmeringen Oplossingsrichtingen

Eventueel overleg 
plaatsingsplan

Tot 
overeenstemming 
komen met locatie

Vergunningsvrij Vergunningsplicht

Plaatsing (mits 
voldaan aan andere 

voorwaarden)

Eventueel 
vooroverleg

Vergunnings-
aanvraag

Advies

Sneltoetscriterium 
(indien gedefinieerd)

Besluit college

Bezwaar / beroep

Plaatsing (mits 
voldaan aan andere 

voorwaarden)
Afwijzing

Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed 
(Rijksmonument)

Eventueel 
Steden-
bouw 

gemeente

Eventueel 
Burger-

participatie

Ruimtelijke 
ordening 

gemeente

Welstand
Openbare 

vergadering 
(eventueel 
inspraak)

Advies

Communicatie (gehele traject)
• Centraal aanspreekpunt gemeenten 

(organisatiestructuur)
• Centraal aanspreekpunt MNO (onderaannemers)

• Mandaat om tot overeenstemming te komen

Wet- en regelgeving

Het vinden van een locatie voor 
antenne steeds lastiger: 

• Mismatch baten / lasten (huurders, collectieve 
baten digitale connectiviteit) 

• Monopolie in eigendom of afhandeling (bv. 
woningbouwcorporaties)

• Specifieke eisen met hoge prijs (bv. grondprijs of 
hoogspanning)

•  Specifieke karakteristieken RO (binnenstad, natuur) 

Adviespartijen
achteraf betrokken

Vooroverleg vindt beperkt plaats en als 
vooroverleg plaatsvindt, is klein deel 

belanghebbende aangesloten

Gebrek aan kennis 
telecomnetwerken

Verschillende publieke belangen 
gemoeid met plaatsing antennes 

(aangezicht leefomgeving, digitale 
connectiviteit en soms gezondheid). 
College besluit op basis van afweging 
verschillende belangen. Kennis over 
belangen nodig om gewogen besluit 

te kunnen nemen.

Incidenten bij- en
 na plaatsing

Verschillende negatieve ervaringen van 
gemeenten rond de plaatsing van antennes 
waardoor veel inspanning nodig. Dit leidt in 
verschillende gemeenten tot het beeld dat 
MNO enkel vanuit eigen belang handelt en 

bevordert afhandeling nieuwe aanvraag niet.  

Inhoud welstands- 
en antennebeleid

Inpassing
Specifieke criteria die inpassing lastig 

maken. Bijvoorbeeld hoogte, monumenten 
en afstand tot bebouwing.

Draagvlak
Specifieke criteria met verwarrend signaal. 

Bijvoorbeeld niet rond scholen en 
kinderdagverblijven.

Algemeen
Uitgangspunten verschillen en zijn weinig 

concreet waardoor veel ruimte voor 
interpretatie 

Technische planning 
netwerk MNO

Handreiking uniforme afweging
• Integraal en uniform beleid helpt om 

• eenduidige afweging te maken.
• Rijkspartijen zouden gezamenlijke handreiking 

kunnen opstellen om dit te ondersteunen.

Integraal vooroverleg met 
alle adviespartijen

• Incidentele plaatsing: per aanvraag tot 
maatwerkoplossing komen. 

• Grootschalige uitrol: integraal overleg waarna 
mogelijkheid inzichten te verwerken in 

omgevingsplan (na invoering Omgevingswet).

Creatieve oplossingen 
baten/lasten 

Verken creatieve oplossingen om 
gepercipieerde baten bij betrokkenen 

te vergroten (bv. extra’s voor 
huurders).

Investeer in 
esthetische oplossingen

Verschillende mogelijkheden om 
het publieke belang van een 
esthetische leefomgeving te 

borgen. Er is bereidheid nodig om 
hierin te investeren. 

Kennisdeling
Het Antennebureau wordt gewaardeerd als 

kennispartij. Die rol zou kunnen worden uitgebreid, bv. door:
• Meer actief in gesprek met gemeenten over strategie. 

• Betrokken worden als adviespartij voorafgaand aan 
besluitvorming (samen met andere).

• Aanwezig te zijn bij vooroverleg als onafhankelijk adviseur over 
technische noodzakelijkheid. 

Incidentmanagement 
MNO

Wees je (eventueel via 
onderaannemers) bewust van mogelijke 
gevolgen van incidenten voor reputatie 

en samenwerkingsbereidheid. 

Communicatie 
(hele traject)

Monet zou een rol kunnen spelen 
om contactpersonen van 

gemeenten en MNO’s bij te 
houden en over en weer te 

verbinden. 

Proces bij plaatsing antennes. Bron: Kwink groep12
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VERGOEDING VOOR DE KOSTEN VAN PLAATSING 
EN ONDERHOUD
Wie de antennes moeten plaatsen en wie dat betaalt, wordt niet duidelijk 
gemaakt in de Telecomcode. De huidige Nederlandse wetgeving geeft 
hier wel meer duidelijkheid over. Het Antennebureau van het Agent-
schap Telecom geeft aan dat de kosten voor de aanleg van benodigde 
infrastructuur, het plaatsen en het onderhouden van 5G antennes voor 
rekening van de eigenaar van de antenne is. De eigenaar van de antenne 
is degene die hem plaatst of hier opdracht toe geeft. Dat is dus veelal een 
telecomoperator of diens provider.

De gemeente kan een jaarlijkse vergoeding krijgen als huur van de locatie, 
grond of gebouw, waar antennes geplaatst worden van de antenne-ei-
genaar.

IMPACTANALYSE DOOR DE KOMST  
VAN 5G DOOR VNG
VNG heeft een impactanalyse13 gemaakt over de komst van 5G14. 
Onderdeel van het rapport is de organisatorische borging. Daarvoor 
onderscheiden ze vier typen van aanpak:

1. De digitale infrastructuur wordt gezien als een nutsvoorziening. Een 
nutsvoorziening bestaande uit antennes, kabels en leidingen die 
gewoon blijven werken.

2. Er is een strategie/beleid om een goede en dekkende glasvezelvoor-
ziening te krijgen en er is nagedacht over waar en onder welke 
voorwaarde er antennes geplaatst mogen worden. 

3. De gemeente wacht af welke vragen er op hen afkomen en bekijkt 
dan hoe die zijn in te passen.

4. De ambitieuze wil om voorop te lopen en 5G te zien als aanjager 
van allerlei doelen.

Van elk type is een invulling gegeven hoe als gemeente om te gaan met 
de 5G-uitrol. Zie hiervoor de impactanalyse13.

INFORMATIERONDEN MET 5G TAFELS 
Naar aanleiding van de consulatie over de Telecomwet (september 2019) 
en om kennis over de uitrol van 5G uit te wisselen zijn er in 2019 infor-
matiesessies15 door BZK/EZK/VNG georganiseerd in samenwerking met 
marktpartijen die bij de uitrol betrokken zijn. Een korte conclusie die uit 
de presentaties te trekken is, is dat in de jaren 2019-2023 nog weinig zal 
gebeuren wat de OVL-beheerder gaat raken. De voorgespiegelde situatie 
is namelijk:

In eerste instantie zullen de masten die er al zijn (o.a. voor 4G) gebruikt 
worden voor antennes die de 700 megahertzband gebruiken.
Antennes in drukke gebieden (voornamelijk voor de 3,5GHz band) 
komen later. Onder andere omdat de 3,5GHz frequentie nog geveild 
moet worden, planning bij het opstellen van dit rapport is eind 2020. De 
eerste antennes komen waarschijnlijk pas aan het eind van de periode 
die bovenstaande partijen overzien, dus rond 2023. De schatting van 
bovengenoemde organisaties is, dat er tot 2023 zo’n 1.500 extra masten 
komen in heel Nederland.

Over de jaren daarna durven EZK, operators en glasvezelleveranciers 
geen uitspraken te doen.

Inschattingen gemaakt door andere organisaties, o.a. investeerders, voor 
de komende 5-8 jaar gaan uit van 60.000-210.000 masten die geschikt 
gemaakt moeten worden als opstelpunt voor het plaatsen van een 5G 
antenne.

BELEMMERINGEN EN OPLOSSINGEN
Het ministerie van EZK gaf de Kwink groep16 opdracht tot het opstellen 
van een rapport17 over lokaal welstandsbeleid in relatie tot de komst van 
5G, dat inzicht geeft in het plaatsingsproces voor antennes in relatie tot 
lokaal welstandsbeleid; de belemmeringen hierin alsmede oplossingsrich-
tingen. Zie infographic op de vorige pagina.

Doordat er veel ruimte is voor eigen interpretatie, is samenwerking 
tussen de verschillende betrokken partijen in het gehele plaatsings-
proces van groot belang. Het plaatsingsproces start met de technische 
planning van het netwerk. Vervolgens wordt op basis van een zoekgebied 
overeenstemming over een locatie bereikt. Deze locatie is al dan niet 
vergunningsvrij. Indien een vergunning nodig is, komt het college van 
burgemeester en wethouders tot een besluit op basis van het advies van 
verschillende betrokkenen. Het schema hierna geeft het plaatsingsproces 
weer. Daarbij staan de belemmeringen steeds links en worden rechts 
oplossingsrichtingen beschreven.
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Smart Public Node als aanduideling voor een object met meerdere functies zoals het medegebruik van de lichtmast.
Bron: TNO en Primevest Capital Partners, meer info op https://smartcitynederland.com/

EU WAARSCHUWT VOOR CYBERVEILIGHEID
Snelle 5G-netwerken zullen allerlei economische sectoren gaan veran-
deren, wat reden is om heel waakzaam te zijn voor cyberaanvallen en 
andere veiligheidsrisico’s. Deze waarschuwende woorden komen van de 
EU in een nieuw rapport19 over kwetsbaarheden door 5G, wat met input 
van de EU-landen is opgesteld. 5G geeft aanvallers meer mogelijkheden 
om toe te slaan, merkt het rapport op.

IMPACT VAN MEDEGEBRUIK VOOR 5G-ANTENNE 
OP OVL-INFRASTRUCTUUR 
Uit een impactanalyse komen de volgende bevindingen en aandachts-
punten naar voren:
1. De OVL infrastructuur zoals die nu is, is niet geschikt als connecti-

viteit infrastructuur. Omdat: 
a. Er geen 24/7 stroom is; 
b. De mast of de armatuur nu niet geschikt is voor antennes 
(draagvermogen, ruimte en aansluitpunten); 
c. Een aansluiting op een datacommunicatienetwerk ontbreekt, 
wat met de huidige stand van techniek waarschijnlijk nodig is.

2. Er is een substantiële investering nodig om de OVL-infrastructuur 
geschikt te maken als connectiviteitsinfrastructuur: 
a. De keuze van de technische oplossing bepaalt welke technische 
en financiële impact de uitrol van 5G heeft;  
b. Er zijn oplossingen waarbij de impact beperkter is, en er zijn ook 
oplossingen die heel veel impact hebben; 
c. Het is verstandig om de OVL infrastructuur ook gelijk geschikt te 

maken voor andere digitaliseringsoplossingen dan alleen 5G.
3. De kosten voor het multifunctioneel maken van de lichtmast 

passen niet in bestaande budgetten voor OVL. 
4. Installatieverantwoordelijkheid is belangrijk bij meerdere gebruikers, 

domeinscheiding.
5. 50% van de lichtmasten is elektrotechnisch niet veilig volgens de 

norm (expertinschatting).
6. 5G zal geen groot deel van het areaal lichtmasten nodig hebben 

(inschatting 2-7%). Maar er komen meer toepassingen en voor 
connectiviteit zal een verdichting op gaan treden binnen 10 
jaar (inschatting 26% van het aantal lichtmasten). Verkoop van 
het kleinere contingent dat nu nodig is voor 5G, is een tijdelijke 
oplossing.

7. Veel probleemeigenaren: telecom, gemeente (daarbinnen OVL), 
netbeheerder, aanbieders toepassingen.

8. Om een goede prijs te berekenen is een kostencalculatie (TCO) 
nodig. Om een goede businesscase te maken is inzicht in het 
gewenste medegebruik nodig vanuit de  opgavetrekkers binnen de 
lokale overheid.

9. Er is een stads-ICT-afdeling nodig (urban operator) voor coördi-
natie, probleemdetectie, aanspreekpunt. De huidige ICT-afdeling is 
gericht op kantoorautomatisering, dat past niet.

10. Geen verantwoordelijkheid van de OVL-beheerder, maar wel 
belangrijk is de veiligheid, zowel gezondheid als cybersecurity.
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6. Roadmap Slimme Verlichting
In dit hoofdstuk staan vragen die behulpzaam kunnen zijn bij het opstellen 
van een roadmap om slimme verlichting en medegebruik van de lichtmast 
succesvol in te voeren.

Het Intelligent Lighting Institute, dat verbonden is aan de TU Eindhoven, 
heeft aan de hand van vraagstelling door de gemeente Eindhoven de 
‘Visie en roadmap stedelijke verlichting Eindhoven 2030’20 opgesteld. 

Voor de roadmap zijn basiswaarden voor het scenario 2030 vastgesteld. 
Deze zijn: er komt een alles kunnend slim lichtgrid, dat ICT (IP), energie 
en verlichting samenbrengt. Hierdoor ontstaan andere gebruiksmoge-
lijkheden (en dus ontwerpmogelijkheden) van de sociale ruimte. Verder 
uitgewerkt:

De gemeente:
• levert de basisvoorziening (NUTS voorziening) van het slimme 

lichtgrid met daarin opgenomen: licht in de breedste zin (van functi-
onele verlichting tot multimediale (kunst)projecties); en veiligheid in 
de breedste zin (inclusief sociale veiligheid, verkeerssystemen en 
luchtkwaliteit);

• is als ‘provider’ verantwoordelijk en draagt dus zorg voor de borging 
van het publieke belang;

• ontwikkelt stapsgewijs en duurzaam;
• streeft naar een veranderde perceptie van de openbare ruimte; als 

leefomgeving i.p.v. doorgangsruimte.

De gemeente waarborgt voor bewoners:
1. dat ze altijd zeggenschap hebben over hun eigen publieke ruimte;
2. dat ze altijd worden betrokken bij uitrol in hun wijk, ook als co-vorm-

gever van hun eigen ruimte;
3. dat de basisvoorziening gratis is voor iedereen en eventueel extra’s 

tegen betaling.

De gemeente richt processen in om:
• het publieke belang te borgen: het organiseren van rollen, verant-

woordelijkheden, publieke betrokkenheid, signalering onvoorziene 
effecten, etc.;

• het grid open te stellen voor allerhande initiatieven (burger-, commer-
cieel-): het borgen van continue ontwikkeling in/door de quadruple 
helix (overheid, bedrijfsleven, wetenschap en burgers);

• ruimte te creëren voor experimenten, door te voorzien in (tijdelijke) 
living labs om samen met partners (co-)creëren en testen. 

Uit de roadmap is een self assessment ontwikkeld dat kan dienen om 
een roadmap slimme verlichting op te stellen. Het self assessment werkt 
aan de hand van onderstaande vragen. Door het beantwoorden van de 
vragen ontstaat er een roadmap. Voor een voorbeeld van een roadmap 
zoals opgesteld met onderstaande vragen, verwijzen we naar het 
document over de roadmap van de gemeente Eindhoven. In de bijlage 
bij het document van de gemeente Eindhoven staat een uitgewerkte 
roadmap aan de hand van onderstaande vragen.  

Strategische vragen 
• Wat is het doel?
• Wie heeft er profijt bij medegebruik? (financieel, maatschappelijk, 

politiek)
• Welke partijen zijn nodig om het concept te laten slagen?
• Welke partijen/personen moeten geïnformeerd worden?
• Wat zijn de aandachtspunten en risico’s die in acht genomen dienen 

te worden?
• Wie is verantwoordelijk voor aanleg en/of beheer en is de organisatie 

hiervoor toegerust?

Vragen bij Governance
• Op welke manier kan de gemeente samenwerken met marktpartijen 

rondom integrale stedelijke inrichtingsvragen? 
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• Welke digitale ontwikkelingen wil de gemeente faciliteren?
• Willen we gebruik van derden toestaan aan lichtmasten?
• Als bedrijven ‘Urban Operator’ (alle beheer bij een partij) willen 

worden, willen we dat en welke consequenties heeft dat?
• Op welke manier kan er bij inkoop rekening gehouden worden met 

data-eigenaarschap?
• Op welke manier kan er intern en extern van elkaar geleerd worden, 

welke organisatie past hierbij?
• Op welke manier kan de gemeente privacy garanderen en openheid 

houden?
• Welke rol moet/wil de gemeente aan nemen in de digitaliserings-

ontwikkeling?
• Voor welke periode is de samenwerking?
• Welke beëindigingsmogelijkheden zijn er, en wanneer is vroegtijdige 

beëindiging gewenst?

Vragen over Informatie Management
• Welk onderliggend dataplatform is er nodig bij medegebruik van de 

lichtmast en/of multifunctioneel armatuur?
• Welke standaarden moeten er gebruikt worden?
• Bij welke afdeling ligt het beheer van de data en het data platform?
• Op welke manier kunnen applicaties gekoppeld worden aan 

gegenereerde data?
• Met welke digitale spelregels voor de buitenruimte wil 

de gemeente werken?
• Hoe kunnen referentiemodellen worden vertaald naar  

de gemeentelijke situatie?

Vragen over Fysiek
• Hoe past de slimme lichtmast in het beleid? 
• Welke (data)infrastructuur hebben verschillende toepassingen 

nodig?
• Welke behoefte voor fysieke aspecten/data zijn er in de wijk?
• Hoe kan je omgaan met bestaande structuur/kan elke lichtmast een 

slimme lichtmast zijn? 
• Zijn Smart City toepassing mogelijk wanneer nog niet alles tegelijk 

geïmplementeerd wordt?

power & connectivity

Cassette 
5G

Cassette 
geluidssensor

Cassette 
luchtkwaliteit

Cassette 
smart l ighting

Fiber

230 V

Cassette 
camera

Voorbeeld van sensoren toegepast in een kegelarmatuur van Sustainder. Meer info op hhtps://sustainder.com/nl/producten
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7. Kansen-bedreigingen en  
sterktes-zwaktes van de  
lichtmast als opstelpunt

De lichtmast lijkt aantrekkelijk om andere zaken aan vast te maken. In 
dit hoofdstuk gaan we in op de kansen en bedreigingen die van buitenaf 
komen. En de sterktes en zwaktes als het gaat om de inzet van de 
lichtmast. Als figuur is een overzicht gemaakt van opmerkingen over de 
kansen en bedreigingen en sterktes dan wel zwaktes voor medegebruik 
die tijdens vier werksessies in 2019 gedaan zijn.
 
Kansen voor medegebruik lichtmast
• Straatverlichting verbruikt  20-50% van het totale energiever-

bruik van de ofwel ongeveer 2% van het landelijk energieverbruik. 
Doordat ook steden zich aan de klimaatdoelen moeten houden, is 
het noodzakelijk het energieverbruik van verlichting terug te dringen. 
Wanneer de overgang naar het energiezuinige LED gemaakt wordt, 
geeft dit kansen om ook andere toepassingen te geven aan licht-
masten (Humble Lamppost). 

• Een andere kans is het tegengaan van verrommeling in de openbare 
ruimte door het combineren van functies zoals laden en licht, obser-
vatie en licht, promotie en licht, connectiviteit en licht.

• Door meerdere functies in de lichtmast te combineren ontstaat er 
een mogelijkheid voor een verdienmodel. Zo kan er huur gevraagd 
worden voor het koppelen aan de lichtmast. Maar er zijn ook verder-
gaande verdienmodellen die meer gericht zijn op de toegevoegde 
waarde. 

Bedreigingen bij medegebruik lichtmast 
• Commerciële bedrijven zien een verdienmodel in data. Het gemeen-

tebestuur kan daarin meegaan en de hele OVL-infrastructuur uitbe-
steden aan commerciële bedrijven. Dit heeft een directe impact op 
de werkzaamheden van de OVL-beheerder. Taken zouden kunnen 
verschuiven naar de andere partij en in extremis zou de OVL-be-
heerder in dienst kunnen komen bij de organisatie die de OVL-infra-
structuur overneemt. 

• Bij innovatieprojecten op het gebied van milieu, mobiliteit, veiligheid, 
etc. worden vaak de data uit handen gegeven, omdat de gemeente 
hierin geen juiste onderhandelingspositie aanneemt. Publieke data 
kunnen door commerciële partijen (ook buitenlandse) ook gebruikt 
worden voor onwenselijke projecten, waarbij onder het mom van 
veiligheid privacy van burgers geschonden wordt. Wie bepaalt wat 
kan en wat mag? Meestal is dit geen taak voor de OVL-beheerder, 
maar het is goed om hier rekening mee te houden.

• Integrale gebiedsontwikkeling wordt steeds ingewikkelder, door de 
bestaande structuren, het afstemmen met stakeholders, het eerder 
betrekken van bewoners. En dan wordt er ook nog verwacht dat het 
een digitaal element krijgt, zonder de onderliggende consequenties 
daarvan te overzien. Waar ligt welke verantwoordelijkheid?

• De sociale acceptatie van datageneratie in de buitenruimte staat 
onder druk. De AVG helpt, maar er zijn ook emotionele afwegingen. 
Wie gaat deze behandelen?
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• Te snel, te laat of op tijd? Aangezien de technische ontwikkelingen 
en maatschappelijke behoefte lastig te voorspellen zijn, is het 
tijdig bieden van de juiste infrastructuur de grote uitdaging, zodat 
desinvesteringen in overbodige infrastructuur of ad hoc projecten 
voorkomen kunnen worden.

• Lichtmasten zijn veelal nog onbemeterd. Elektriciteit wordt 
afgerekend op basis van forfaitaire waarden met een accountants-
verklaring. Uiteraard kunnen aan de lichtmast bevestigde objecten 
meeliften op de aansluiting. Het kan dan wel zijn dat de forfaitaire 
afrekening (REB voordeel) vervalt en er bemeterd moet gaan worden.

• De gemeente verliest de regie op OVL maar blijft eindverantwoor-
delijk voor openbare veiligheid (belangrijkste functie van de OVL)

• De Installatie-verantwoordelijkheid (ARBO en NEN3140) kan voor de 
andere apparatuur vooralsnog niet door de OVL beheerder worden 
ingevuld. 

Sterke kanten Lichtmast als opstelpunt
• Om de digitalisering van de buitenruimte te faciliteren wordt de 

bestaande lichtmast voorgedragen als fysiek element, als de ideale 
drager en infrastructuur voor Smart City toepassingen. Dit komt door 
de hoogte, aanwezigheid van elektriciteit, het fijnmazige netwerk en 
de mogelijkheid voor dataverzending.

• De openbare verlichting kent een gestructureerd beheersproces op 
OVL dat uitgebreid kan worden. 

Zwakke kanten lichtmast als opstelpunt
• Hoewel het element verlichting organisatorisch goed is geborgd, is 

dat niet het geval voor de nieuwe objecten die aan de mast komen. 
OVL-beheerssystemen zijn daar nog niet voor ingericht.

• De investering in het OVL-areaal is vaak niet geactiveerd op de 
balans. Afschrijvingen of reserveringen zijn onvoldoende om ook 
de kosten van versnelde vernieuwing te dragen, laat staan de extra 
kosten van medegebruik. De besparing op elektriciteit en beheer 
bij overgang naar LED verlichting is veelal onvoldoende voor de 
complete dekking van de extra kosten.

• Met andere apparaten in de lichtmast verandert het risicoprofiel van 
de lichtmast. Cyberveiligheid wordt belangrijker en de periode van 
uitval kan korter zijn dan voor verlichting acceptabel is. SLA’s en 
contracten zijn daar niet op afgestemd.

• De elektriciteitsaansluiting kan te weinig vermogen hebben voor de 
nieuwe toepassingen. 

• Meer dan waarschijnlijk is er continu (24/7) spanning nodig voor de 
extra functies en er is momenteel zelden 24/7 stroom beschikbaar 
op de lichtmast. 

• De mast kan niet stevig genoeg zijn om de nieuwe apparatuur aan 
te bevestigen. Hierdoor komen er meerkosten.

• Het esthetisch beeld dat door de landschapsarchitect was bedoeld, 
kan door de extra apparatuur danig veranderen. Zeker bij nostal-
gische masten zal extra apparatuur opvallen.

Toelichting op schema volgende pagina 
Als het doel is om medegebruik van de OVL-infrastructuur te bevorderen, 
staan in de afbeelding op de volgende pagina de kansen en bedrei-
gingen (van links naar rechts). Onder elkaar staan de onderwerpen die 
van binnen de eigen organisatie komen en makkelijker beheersbaar zijn 
tegenover de onderwerpen die van buitenaf komen en daarmee lastiger 
te beïnvloeden zijn.

Voorbeeld ven plaatsing van 5G antenne: Vodafone test het putdeksel als 
plek voor 5G antenne
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• Dekkingsgraad opstelpunten
• Overal aanwezig, locatie is bekend
• Voedingspunt
• Hoogte
• Beheersorganisatie
• Beheerssystemen
• Dekkingsgraad verglazing
• Normen 3410, 1010
• Staat voor langere tijd
• Bestaande locatie geaccepteerd, straatbeeld 

landschapsarch/bewoner
• Financieel (balans, voorziening, afschrijving, reservering)
• Schadeafhandeling geregeld
• SLA’s aanwezig
• Productieketen aanwezig

• Goed regelen installatieverantwoordelijkheid
• Minder verrommeling openbare ruimte
• Verdere ontwikkeling digitalisering openbare buitenruimte
• Interessanter werk, opleiding, meer instroom
• Upgrade van bestaande infrastructuur
• Andere financiële constructie, meer dekking
• Asset is belangrijker binnen de organisatie

• Baanverlies OVL manager
• Ontwikkeling niet bij te benen
• Te weinig uitvoerende kennis
• Scholing sluit niet aan op nieuwe vraag 
• Gaat ten koste OVL budget
• Geen controle over OVL installatie
• Wie bepaalt positie (OVL of antenne) conflicterende 

belangen
• Bewonersvragen komen bij OVL: veiligheid, gezondheid, 

plaatsing
• OVL ondergeschikt aan 5G belangen
• Meerdere domeinen betrokken, eigen positie wordt 

zwakker
• Verplicht om samen te werken
• Flexibiliteit in samenwerking wordt minder
• Storingsafhandeling complexer, wie is verantwoordelijk
• Reorganisatie, gecombineerde afdelingen

• Normen worden niet nageleefd
• Installatieverantwoordelijkheid anders/niet goed geregeld
• Andere norm/uitbreiding van bestaande norm
• Weerstand bij nieuwe plaatsing
• 24/7 spanning niet aanwezig
• SLA’s niet toereikend, hersteltijd te lang
• Technische kennis onvoldoende bij uitvoerder en 

beheerder
• Beheerssystemen 
• Complexiteit van installatie, storingsafhandeling
• Domeinscheiding onduidelijk
• Verantwoordelijkheid gevolgschade 
• Financieel: verrekening stroomverbruik, storingskosten, 

meldingen
• Dikkere masten meer ruimtegebruik, kan niet altijd
• Botsveiligheid, sterkere mast, verankering 
• Meerkosten, achterstallig onderhoud uitvoeren
• Valt mast onder andere regelgeving (bouwbesluit)? 
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De digitalisering van de openbare ruimte zal de bestaande gemeente-
lijke organisatie gaan veranderen, met name de onderdelen die te maken 
hebben met het ontwerpen (ingenieursbureau), beheren en onder-
houden (Omgevingsdiensten) van de openbare ruimte. Maar ook andere 
afdelingen krijgen in meer of mindere mate te maken met nieuwe onder-
werpen, zoals:
• Juridische Zaken: andere contracten en samenwerkvormen;
• Vergunningen: aanvulling op bestaande vergunningen zoals bouw- 

en sloopvergunning;
• Handhaving: meer handhaving door techniek i.p.v. inzet van mensen;
• Projectbureau: meer ICT in traditionele projecten;
• Financiën: andere begrotingsregels door integrale projecten o.a. 

voor de juiste opbrengsten-kosten verdeling. 
Er zullen andere kokers komen die afgestemd zullen zijn op de nieuwe 
diensten en activiteiten. Dit organisatie verandertraject zal de komende 
jaren aanhouden. Op korte termijn en specifiek voor het medegebruik 
verandert er natuurlijk ook het een en ander. Onderstaand enkele veran-
deringen die te verwachten zijn.

Inkoop
In de huidige praktijk wordt (het beheer en onderhoud van) de Openbare 
Verlichting Installatie vaak via een bestek of prestatiecontract ingekocht. 
Voor slimme lichtmasten die onderdeel zijn van een smart city infra-
structuur wordt de inkoop echter complexer. Dan gaat het niet alleen om 
het fysieke object, maar ook om sensoren, het informatiemanagement 
systeem en/of data services. Tevens moet er bij de uitvraag rekening 
worden gehouden met (onbekende) toekomstige ontwikkelingen in de 
digitalisering van de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld 5G, autonoom 
rijden, enz. Door deze ontwikkeling proberen overheden in toenemende 
mate om waarde te genereren met de Openbare Verlichting Installatie. 
Onderstaand enkele voorbeelden hiervan:

1. Een contractvorm die hierbij inmiddels enkele malen is toegepast 
is de concessie, waarbij inschrijvende partijen het recht krijgen om de 
Openbare Verlichting Installatie (of sec het opstelpunt) langjarig te exploi-
teren voor allerlei smart city diensten. Het aanbestedingsrecht verbiedt 
daarbij contracten voor onbepaalde tijd. Het voordeel van een concessie 
is dat een inschrijver de zekerheid heeft dat hij zijn investeringen over een 
langere periode (5, 10, 15, 20 jaar) kan terugverdienen. Een nadeel van 
deze contractvorm is dat de smart city ontwikkeling nog in de kinder-
schoenen staat en dat daardoor de waarde van de Openbare Verlichting 
Installatie over een langere periode op dit moment nog niet goed in 
te schatten is, met als gevolg een mogelijk lage waardering van de 
concessie door marktpartijen. Daar komt bij dat deze concessiewaarde 
in hoge mate afhankelijk is van de mate waarin een gemeente ruimte geeft 
aan marktpartijen om gemeentelijke processen te optimaliseren. 

2. Een alternatief is dat gemeente en marktpartijen samen optrekken in de 
ontwikkeling van de smart city en de wijze waarop kosten en opbrengsten 
met elkaar gedeeld worden. In dit geval spreekt men van een alliantie. 
Voor de invulling van de alliantie bestaan verschillende vormen. Het kan 
gaan om het delen van alle kosten, opbrengsten en risico’s. Maar het kan 
ook gaan om het delen van specifieke risico’s. Dit is maatwerk.

3. Nog een andere invalshoek is, dat de verlichting een integraal onderdeel 

wordt van een gebieds- of locatieontwikkeling en dat een marktpartij 
langjarig de exploitatie en onderhoud van het gebied of de locatie inclusief 
lichtmasten voor haar rekening neemt. In dit geval kan een marktpartij de 
directe relatie leggen tussen smart city toepassingen en de gebouwde 
omgeving. Dit kan bijvoorbeeld via de eerdere genoemde concessie (m.n. 
bij woningbouw), maar dit kan ook via een Design Build (Finance) Maintain 
en Operate contract (m.n. bij maatschappelijk vastgoed).
Indien een gemeente overweegt om op een dergelijke vernieuwende wijze 
de markt in te gaan schakelen, dan dienen daarbij ook altijd afwegingen 
gemaakt te worden die direct de Openbare Verlichting Installatie raken, 
zoals:
• Het al dan niet splitsen van gebruik passieve infrastructuur (kabels 

en mast als opstelpunt) en (slimme) verlichting;
• Afspraken omtrent het economisch en juridisch eigendom van de 

Openbare Verlichting Installatie;
• Service level agreements voor verschillende functies van de 

Openbare Verlichting Installatie (m.n. licht, elektriciteit);
• Wijzigingen aan de openbare verlichting;
• Looptijd van de overeenkomst.

Parallel met de ontwikkeling van vernieuwende contractvormen is ook 
het palet aan aanbestedingswijzen de afgelopen decennia uitgebreider 
geworden, variërend van openbare of niet openbare procedures met 
relatief weinig interactie tussen aanbestedende dienst en marktpartijen, 
tot concurrentiegerichte dialoog of innovatiepartnership, waarbij er juist 
heel veel gelegenheid is tot interactie over vraag en aanbod tussen 
aanbestedende dienst en marktpartijen. Ook op dit punt dienen er dus 
expliciete afwegingen gemaakt te worden.

Privacy 
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG). In de EU wordt deze aangeduid met de General Data 
Protection Regulation (ook wel GDPR genoemd)21. De Nederlandse 
overheid heeft een handleiding22 gemaakt die uitlegt wat de AVG betekent 
voor partijen die persoonsgegevens verwerken. En aan welke regels de 
gegevensverwerking moet voldoen.
Geonovum heeft een Handreiking ‘Spelregels Data Ingewonnen in de 
Openbare Ruimte’ opgesteld23. VNG is bezig om spelregels voor de 
digitale stad op te stellen24. 

Monteur
Voor de OVL-monteur verandert er veel. Nu is de mast overdag 
spanningsloos. Bij 24/7 stroom op de OVL infrastructuur zullen er andere 
eisen gesteld worden aan de uitvoering van de lichtmast. Bijvoorbeeld 
met waarschuwingen op het met waarschuwingen in de mast of op 
het luik voor de monteur en aarding van de mast. Omdat er andere en 
meer ICT-gerelateerde apparatuur en software bij het onderhouden van 
de medegebruikte lichtmast komt kijken, zal er andere kennis gevraagd 
worden van de monteur. 

ICT afdeling
De kennis over connectiviteit (bijvoorbeeld Wifi, 4G, LoRa) en ICT wat bij 
medegebruik aan de orde is, ligt hoogstwaarschijnlijk bij de ICT afdeling. 
Zij hebben daar nu het meest mee te maken. Echter, die kennis is gerela-
teerd aan de kantoorautomatisering en die is niet hetzelfde als de ICT 

8. Organisatie en werkprocessen
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die wordt toegepast in de openbare ruimte. Het Internet of Things (IoT) 
bestaat o.a. uit allerlei soorten sensoren met eigen toepassingen. De 
OVL-beheerder zal waarschijnlijk een sterkere samenwerking krijgen met 
de ICT-afdeling als er in de armaturen (al dan niet voor de verlichting) of 
masten ICT technologie gemonteerd gaat worden. 

Nieuwe afdeling?
Voor de wat grotere gemeenten kan een geheel nieuwe afdeling 
ontstaan, waar het beheer van alle objecten uit de buitenruimte bij elkaar 
word gezet en kennis van ICT en datacommunicatie aanwezig is. Steeds 
meer apparaten worden namelijk uitgevoerd met digitale componenten, 
die in verbinding staan met de back office van de gemeente om beheer 
dynamische en realtime te kunnen doen. Daarbij komt dat er een grotere 
behoefte zal ontstaan aan kennis over cybersecurity. 
De huidige ICT-afdeling is voornamelijk betrokken bij de kantoor automa-
tisering en vaak ontbreekt het hen aan kennis van de digitalisering door 
IoT van de openbare ruimte.

8.1. Plaats in de organisatie van smart lighting/city
Sommige steden zijn al verder in het borgen van de nieuwe werkzaam-
heden. De stakeholders voor medegebruik komen uit de gemeentelijke 
organisatie, maar ook uit het bedrijfsleven.
Hieronder enkele voorbeelden:

VOORBEELD UIT DE GEMEENTE ROTTERDAM
Door ontwikkelingen op het gebied van Smart City & Mobiliteit, de energie-
transitie en datatechniek ontstaat er een toenemende behoefte naar de 
plaatsing van objecten en sensoren in de buitenruimte. De druk op de 
openbare ruimte neemt hiermee toe. Steeds vaker wordt hiervoor de 
combinatie gezocht met lichtmasten. Deze bieden nu eenmaal een wijd 
verspreid en aaneengesloten netwerk door (grote) steden, voorzien van 
een elektrische aansluiting. Een breed scala aan vragen over het gebruik 
van lichtmasten als assetgroep voor smart city toepassingen komen 
daardoor terecht bij de beheerorganisatie van openbare verlichting. Dit, 
terwijl de beheerorganisatie hierop niet is ingericht. Een vervaging van 
het werkgebied van openbare verlichting is aanstaande. Zeker nu het 
concept van een “slimme lichtmast” verschijnt in allerlei vormen.

In Rotterdam verscheen er vanuit de EU een paar jaar geleden ook een 
vraag om de zogenaamde ‘Humble Lamppost’ in grote hoeveelheden te 
plaatsen in Rotterdam. Het aandringen vanuit de EU plus het gegeven dat 
gemeenten in Nederland staan voor een aantal complexe vraagstukken 
die spelen rondom elektrisch laden en de opkomst van 5G, waren voor 
de gemeente Rotterdam de drijfveer om het concept ‘slimme lichtmast’ 
om te vormen naar een verbeterd concept. Een concept waarbij de 
lichtmast niet langer als basis dient voor, maar onderdeel uitmaakt van 
een standaard platform voor allerlei smart city toepassingen. Modula-
riteit is hierbij het sleutelwoord, want door het modulaire ontwerp kan dit 
platform continu aangepast worden aan de veranderende behoefte en 
nieuwe toepassingen in de buitenruimte. Naast de standaard ruimte voor 
camera’s en sensoren is het onderstel van de CENT-R voorzien van een 
uitneembare module voor de elektronica van de openbare verlichting, 
EV-laden, een glasvezelaansluiting (5G) en een AC/DC-omvormer. Met 
de AC/DC-omvormer kan de CENT-R een DC-kabelnet voor openbare 

Een sensor is een kunstmatige uitvoering van wat in de biologie 
een zintuig wordt genoemd. De meeste sensoren zijn elektronisch 
of mechanisch uitgevoerd, softwarematige en ‘virtuele’ sensoren 
zijn ook mogelijk. Met een sensor neemt een machine de omgeving 
waar of kan informatie verzameld worden waarmee in industrie en 
informatica processen bestuurd kunnen worden.
Een sensor meet een natuurkundige grootheid. De grootheden 
liggen onder andere in de volgende domeinen: straling, druk, 
temperatuur, magnetisme, niveau, beweging, lichtsterkte, chemie. 
Sensoren zetten de gemeten grootheid om in een gestandaardi-
seerd 0/4-20 mA of 0/4-10 V stuursignaal voor verdere bewerking, 
bijvoorbeeld via een analoog-digitaalomzetter naar een program-
mable logic controller (PLC) of distributed control system (DCS).

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/sensor

Voorbeeld van een multifunctionele lichtmast, CENT-R. 
Meer info op www.cent-r.com
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verlichting faciliteren, waardoor er een potentieel ontstaat voor mogelijke 
CO2-reductie.

In het voorwoord van dit rapport wordt de vraag gesteld of er een combi-
natie gezocht moet worden tussen de openbare verlichting en smart city. 
Vanuit Rotterdam is het antwoord op deze vraag: De CENT-R. CENT-R 
staat voor Connective Energy Network Tool – Rotterdam en biedt een 
modulair platform voor verschillende toepassingen op het gebied van 
smart city in de buitenruimte. De gedachte om de lichtmast als object de 
basis te laten zijn is in het ontwerp van de CENT-R volledig losgelaten. Het 
uitgangspunt van het ontwerp is toekomstbestendigheid, wat is gewaar-
borgd in een modulair ontwerp. 

De CENT-R in zijn huidige vorm is tot stand gekomen door een co-cre-
atieproces van de gemeente Rotterdam en Lightwell. Vanwege hun 
ervaringen bij de ontwikkeling van een ‘slimme lichtmast’ heeft de 
gemeente Rotterdam Lightwell benaderd om het concept uit te werken 
tot een technisch ontwerp. Begin 2020 worden er 3 CENT-R’s geplaatst 
in een pilotwijk in Rotterdam. Rotterdam streeft naar een duurzame en 
toekomstbestendige openbare ruimte. Met behulp van CENT-R wil de 
gemeente Rotterdam haar visie over de stad in de toekomst en mogelijk 
bijbehorende oplossingen testen in de praktijk. Het is de bedoeling dat 
de CENT-R als aanjager fungeert van het gesprek over beheer, veiligheid, 
datamanagement, 5G, mobiliteit en de energietransitie. De gemeente 
Rotterdam wil hiermee een proactieve houding aannemen om mee te 
bewegen met de ontwikkelingen op het gebied van smart city, mobiliteit 
en de energietransitie. Het ontwerp van de CENT-R speelt hierop in 
doordat de aspecten multifunctionaliteit, een groot adaptief vermogen en 

een circulair gedachtegoed zijn verwerkt in het ontwerp. 
Echter, de vele functionaliteiten die samenkomen in de CENT-R vragen 
om een nieuwe inrichting van de beheerorganisatie. Dit is niet alleen een 
uitdaging voor de gemeente Rotterdam, maar waarschijnlijk voor alle 
gemeenten in Nederland.

VOORBEELD UIT DE GEMEENTE DEN HAAG
De regie op het beheer en de bedrijfsvoering van de openbare verlichting 
in Den Haag ligt bij de afdeling OVL van de dienst Stadsbeheer van de 
gemeente Den Haag. Instandhouding van openbare verlichting draagt 
bij aan de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. De 
gemeente heeft een wettelijke taak (zorgplicht) voor instandhouding van 
de openbare verlichting.

Voor het project Living Lab Scheveningen hebben de gemeente Den Haag 
en diverse marktpartijen een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In 
deze overeenkomst is vastgelegd dat gedurende de exploitatie van de 
Smart City Infrastructuur (SCI) Eneco, een van de deelnemende partijen, 
verantwoordelijk was voor het beheer en onderhoud van de SCI. Hiervoor 
is een Service Level Agreement opgesteld. Uitgangspunt voor deze 
afspraak was, dat de functionaliteit van de openbare verlichting in het 
Living Lab te allen tijde wordt gewaarborgd door Eneco.

In een samenwerkingsmodel voor dit project zijn verschillende rollen 
onderscheidden bij de digitalisering van de openbare ruimte. Onder-
staand overzicht geeft een inzicht van de te onderkennen rollen, afhan-
kelijk van de functionaliteiten die gewenst zijn en is afkomstig van de 
gemeente Den Haag.

Rol Verantwoordelijkheid

Gemeente Opdrachtgever Living Lab, kader stellend

Smart City Company Joint Venture tussen marktpartijen

Urban Operator Organisatie die het Smart City Systeem ontwikkelt en (als geheel) beheert. Verantwoordelijk voor 
betrouwbaarheid & beschikbaarheid SCI, Verhuur van slots op basis van ruimte, connectiviteit en 
energie.

Maintenance Service Provider Regisseur B&O, Systeemintegratie en inbedrijfstelling

Leverancier Levert hardware (technologie, masten, armaturen) en software t.b.v. infrastructuur

Onderhoudsaannemer Voert onderhoud aan SCI en OVL uit

Netbeheerder Beheert MS-net, verzorgt energieaansluiting

Glasvezel Netwerk Provider Beheert glasvezel backbone, verzorgt aansluiting Glasvezel

Slothuurder Betalende afnemer/huurder van een slot

Application Provider Ontwikkelt toepassingen t.b.v. eindgebruiker. Afnemer van, al dan niet verrijkte data, uit het Smart City 
Systeem

Data Broker Verrijkt en verkoopt data

Data Platform Provider Levert en beheert een dataplatform, platform management, data management, verantwoordelijk voor 
privacy & security

Eindgebruiker Persoon/organisatie die een toepassing gebruikt van het Smart City Systeem

Asset Owner (Juridisch) eigenaar van een systeem
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De gemeente Den Haag was kaderstellend in het project. De gemeente 
heeft een wettelijke taak omtrent openbare verlichting en een zorgplicht 
richting de veiligheid van burgers. Om deze wettelijke taak uit te kunnen 
blijven voeren, zijn er kaders gesteld ten aanzien van de beschikbaarheid, 
betrouwbaarheid en veiligheid van de openbare verlichting. Bij het 
bepalen van demarcatie, samenwerkingsvorm en procedures hanteert de 
gemeente Den Haag een zestal leidende principes waarop deze beoor-
deeld worden.

Het Living Lab Scheveningen (2019) was een experiment voor zowel de 
gemeente Den Haag als de overige consortiumleden om in de praktijk te 
leren. Beheer en onderhoud was expliciet als thema opgenomen in de 
onderzoekagenda van het living lab-programma. Om te experimenteren 
is het nodig om flexibiliteit in samenwerking en organisatie met elkaar af 
te spreken. Met name in de aanloopfase maar ook daarna, om met de 
nieuwe inzichten de demarcatie bij te kunnen stellen als dat nodig blijkt 
te zijn. 

Inmiddels is het project in een fase dat de samenwerkovereenkomst met 
het consortium beëindigd. De gemeente Den Haag gaat verder en legt in 
het Living Lab-gebied een smart city infrastructuur aan waarvan ze zelf 
het beheer en onderhoud regelt. Vooralsnog is het beheer en onderhoud 
belegd binnen de bestaande afdelingen. De nieuw aangelegde infra-
structuur, waaronder mantelbuizen t.b.v. glasvezel en glasvezel, wordt 
tijdelijk beheerd door de projectorganisatie uit het Living Lab Scheve-
ningen. Zodoende doet men in een klein afgebakend gebied ervaring op 
met nieuwe technologieën en kan er een strategie bepaald worden voor 
een eventuele uitrol in de rest van de stad, inclusief een aanpak voor het 
beheer en onderhoud.

De smart city infrastructuur vraagt om een multidisciplinaire aanpak. 
Dit geldt ook voor de onderhoud- en beheertaken. Civiel, omgevings-
management, werktuigbouw, elektrotechniek en telecom dienen vanuit 
integraal perspectief bekeken te worden, om te voorkomen dat er 
miscommunicatie, lange reparatietijden en lagere beschikbaarheid resul-
teren.

Het medegebruik heeft grote invloed op de onderhoudbaarheid van de 
lichtmast. De onderhoudbaarheid van het systeem is één van de leidende 
architectuurprincipes. Storingen in een deelsysteem mogen niet leiden tot 
uitval of storing in de openbare verlichting. Voordat er gekozen wordt voor 
een bepaald ontwerp, wordt er rekening gehouden met de praktische 
uitvoerbaarheid van het onderhoud. Om het beheer en onderhoud 
doelmatig, effectief en efficiënt te houden is het essentieel dat de organi-
satie en demarcatie zo eenvoudig mogelijk wordt gehouden met zo min 
mogelijk raakvlakken, uitzonderingen en aanspreekpunten, terwijl de 
specialistische kennis beschikbaar blijft.

VOORBEELD UIT DE GEMEENTE HILVERSUM
De ontwikkelingen in technologie en mogelijke toepassingen gaan erg 
snel. Zowel overheid als markt zitten met hetzelfde vraagstuk; hoe gaat 
de toekomst er uit zien? Veel vragen  en nog maar een beperkt aantal 
antwoorden. Vanuit dat gegeven heeft de gemeente Hilversum gekozen 

voor het opzetten van een innovatief partnerschap met de markt. Via 
een concurrentiegerichte dialoogfase is tot een winnend consortium 
gekomen. Er is een langjarige samenwerking (minimaal 5 jaar) met een 
consortium onder aanvoering van een van de partners uit het consortium, 
waarin ze in gezamenlijkheid deze ontwikkeling aangaan.
Wat ziet de gemeente Hilversum belangrijk voor een succesvolle 
samenwerking?

1. Opstellen van heldere uitgangspunten over de wijze waarop je gaat 
samenwerken, inclusief rollen en verantwoordelijkheden; 

2.  Vertrek niet vanuit wat er technisch allemaal mogelijk is, maar kijk 
naar de vraag die opgelost moet worden; 

3. Maak goede afspraken over openheid en transparantie in gebruik 
van data en dataplatform. Uitgangspunt in Hilversum is open data, 
toegankelijk via een open data platform. Een platform gebaseerd 
op de  NPR Richtlijn Open Urban Platforms gebaseerd op de 
Fiware standaarden; 

4. Betrek de eindgebruikers (zowel uit de stad als de organisatie) bij 
het proces. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het draagvlak en 
succes van het inzetten van nieuwe technologie in de stad; 

5. Maak heldere afspraken over je dataprincipes/ uitgangspunten. 
Deze zijn in overleg met de markt opgesteld, mede op basis van de 
principes uit Amsterdam en Eindhoven. De gemeenteraad heeft de 
open data principes vastgesteld; 

6. Ben transparant in wat je doet. Hilversum heeft gekozen voor 
een data-, sensor- en toepassingenregister zodat voor iedereen 
helder is wat er gebeurd in de stad. Daarnaast is een stadspanel 
data opgezet, dat als een onafhankelijk adviesorgaan buiten de 
gemeentelijke organisatie meedenkt, ook over de ethische vraag-
stukken; 

7. Zorg voor een goede inbedding in de gemeentelijke organisatie, 
over de grenzen van bestaande afdelingen heen.
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9. Wat gaat er veranderen voor de 
OVL-beheerder

Als het medegebruik van de lichtmast voor andere technologische 
toepassingen toeneemt, heeft dat gevolgen voor de OVL-afdeling. 
Hieronder behandelen we enkele aspecten.

In grote lijnen zijn de gevolgen voor het onderhoud en beheer bij de 
komst van de multifunctionele lichtmast:
• Hogere kosten voor aanschaf, onderhoud en beheer;
• Medewerkers met kennis van de extra (digitale) apparatuur. Zowel bij 

de multifunctionele armatuur als bij medegebruik van de lichtmast is 
er meer technische kennis nodig. Daarbij werkt veel van de nieuwe 
technologie met software, daar is specifieke kennis voor nodig;

• Complexere assetmanagement door verschillende componenten 
aan de reguliere lichtmast;

• Andere contracten met verschillende SLA’s.

In de volgende paragrafen gaan we in op verschillende manieren waarop 
het onderhoud en beheer benaderd kan worden.

BEHEER EN ONDERHOUD
De Beheer en Onderhoud activiteiten kunnen worden opgedeeld in 
strategisch assetmanagement, tactisch onderhoudsmanagement, 
operationeel werkmanagement en uitvoerend onderhoud, zie figuur hier 
onder.
In de huidige situatie is de gemeente veelal verantwoordelijk voor het 
beheer en onderhoud van de openbare verlichting op strategisch en 

tactisch niveau, en wordt het onderhoud op operationeel en uitvoerend 
onderhoud middels een raamcontract uitbesteed aan een onderhouds-
aannemer. 

REGIEMODEL VOOR ONDERHOUD
In het regiemodel, waar de gemeente Rotterdam aan werkt, coördineert 
de onderhoudscoördinator het onderhoud. Hij/zij is het aanspreekpunt 
van de organisatie in de dagelijkse operatie en is verantwoordelijk voor in 
bedrijfstellen, systeemintegratie en realisatie van nieuwe multifunctionele 
masten. Het ombouwen van lichtmasten naar multifunctionele masten 
en het realiseren van nieuwe multifunctionele masten valt onder toezicht 
van de onderhoudscoördinator. De onderhoudscoördinator ziet er tevens 
op toe dat mutaties aan de openbare verlichting geregistreerd worden in 
het gemeentelijk beheersysteem. Hij/zij is daarnaast aanspreekpunt voor 
slothuurders (medegebruikers lichtmast) tijdens installatie en onderhoud 
voor de aan de lichtmast toegevoegde apparatuur.

Invulling storingsafhandeling
De multifunctionele mast geeft een automatische storingsmelding bij 
scheefstand en storingen die het functioneren beïnvloeden. De leveran-
ciers sluiten aan sluit aan bij het storingenproces van de gemeente, 
inclusief SLA’s. Op deze manier blijft de beschikbaarheid van openbare 
verlichting geborgd, en houden burgers één centraal meldpunt. Het 
schema op de volgende pagina toont een voorbeeld van het principe.

Strategisch

Tactisch  

Operationeel  

Uitvoerend 

Asset Management
• Doelmatigheidsvisie
• Budgettering

Onderhoudsmanagement
• Onderhoudscontracten
• Verbetervoorstellen
• Meerjarenplanning

Werkmanagement
• Planning
• Werkvoorbereiding
• Documentatie

Uitvoerend onderhoud
• Inspecteren & Schouwen
• Verhelpen storingen
• Preventieonderhoud
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Maintenance service provider
Een alternatieve organisatie-/samenwerkingsvorm voor een efficiënte en 
doelmatige smart city infrastructuur is een Maintenance Service Provider 
die verantwoordelijk is voor het onderhoudsmanagement, en een 
gemeente die kaderstellend is op strategisch niveau waar het gaat om de 
openbare verlichtingsfunctie en het medegebruik. Dit vraagt om reguliere 
afstemming tussen gemeente en leveranciers, met een gespiegelde 
organisatie structuur waardoor de organisaties op elkaar zijn afgestemd.

ASSETMANAGEMENT
Overheden krimpen en beschikbare financiële middelen nemen af. De 
focus verschuift van ‘bouwen en aanleggen’ naar het beter benutten en 
in stand houden van de openbare ruimte en infrastructuur.
Kosteneffectief beheer wordt dus steeds belangrijker. Dat betekent: 
prestaties, risico’s en kosten beter beheersen en in balans brengen, 
gedurende de gehele levenscyclus van kapitaalgoederen (assets). Dat 
is assetmanagement. Het doel: de waarde van elke euro die in assets 
wordt geïnvesteerd maximaliseren, meer kwaliteit voor hetzelfde geld of 
dezelfde kwaliteit voor lagere kosten.

Met het toenemen van al dan niet gecombineerde objecten wordt asset-
management belangrijker voor het professioneel beheer van de buiten-
ruimte. Dit vakgebied, in opmars in Nederland maar ook internationaal, 
helpt bij het kiezen van de juiste maatregelen en het helder kunnen 
uitleggen ervan. Assetmanagement zorgt ervoor dat budgetten worden 
ingezet daar waar dat het hardst nodig is. Het gaat om de juiste balans 

tussen kosten, prestaties en risico’s. Daarbij wordt ook gekeken naar 
de kansen voor de stad. Assetmanagement helpt overheden en de hen 
omringende partijen bij het professioneel beheren van de openbare ruimte 
en infrastructuur. Onder andere CROW25 biedt kennisproducten (online 
tools, waaronder de Online Kennismodule Assetmanagement) en instru-
menten die bruikbaar zijn bij de toepassing van assetmanagement en 
het cursusaanbod af te stemmen op deze methode en het kennisportaal 
iAMPro te faciliteren.

Om assetmanagement effectief te kunnen inrichten en uitvoeren, is het 
belangrijk dat de rolverdeling helder is. Er wordt veelal onderscheid 
gemaakt tussen de Asset Owner, de Asset Manager en de Service 
Provider. De Asset Owner (asset eigenaar, in dit geval de gemeente) 
bepaalt de strategische kaders waaraan de infrastructuur of openbare 
ruimte moet voldoen. Binnen deze kaders brengt de Asset Manager de 
risico’s in kaart, managet hij de assetprestaties en komt hij met beheers-
maatregelen. De uitvoering van het beheer en onderhoud op tactisch, 
operationeel en uitvoerend niveau is in handen van de Service Provider 
(aannemer, dienstverlener).

Bij een goed beheer blijven de risico’s van assets binnen acceptabele 
grenzen. Beheren kan daarom worden beschouwd als het managen van 
risico’s. Daarbij is het essentieel dat risico’s goed worden ingeschat en 
dat risicobeheersmaatregelen op een juiste wijze worden toegepast.

Elk asset kan een keer kapot gaan. In de wereld van assetmanagement 

Storing Smart City  Storing Openbare Verlichting

Smart City Hub?

SCH op OVL-kast?
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City-groep 

Meervoudig Meervoudig Meervoudig Meervoudig

SCI-groepOVL-groep

Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig

 Stedin-groep OVL-groep
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heet dat falen. Van sommige assets is het niet zo erg als ze een tijdje stuk 
zijn; denk bijvoorbeeld aan een enkele lamp in de straatverlichting. Maar 
een falend asset kan ook meteen voor chaos zorgen. Bij medegebruik 
kan dat het falen zijn van een multifunctionele mast.  En ook een brug 
die niet open of dicht kan gaan, een dijk die doorbreekt, een viaduct dat 
instort, een boom die omvalt, of een lekkend riool dat een gat in de weg 
veroorzaakt. Hoe groter de chaos (het gevolg van het falen) en hoe vaker 
het falen optreedt (de kans), des te groter het risico. Anders gezegd:
risico = kans * gevolg. 
Daarbij geldt dat het gevolg in negatieve zin afwijkt van hetgeen wordt 
verwacht, in dit geval de assetmanagementdoelen. Het is voor de asset-
manager van belang om grote (onacceptabele) risico’s te voorkomen. 
Daarom vormt risicomanagement een essentieel onderdeel van assetma-
nagement. Met het medegebruik wordt risicomanagement belangrijker.

Risicogestuurd werken bestaat uit zes stappen:
• Het bepalen van de assetmanagementdoelen;
• Het identificeren van risico’s;
• Het classificeren en in samenhang brengen van risico’s;
• Het formuleren, afwegen en treffen van beheersmaatregelen;
• Het evalueren van de getroffen maatregelen;
• Het bijsturen (waar nodig).

Het in kaart brengen van risico’s heet risico-assessment. Het analyseren 
van risico’s en het beheersen van de gevolgen heet risicomanagement. 
Het is overigens niet de bedoeling dat alle risico’s worden voorkomen. De 
focus ligt op het verkleinen van de grootste risico’s naar een acceptabel 
niveau. Er blijven dus altijd ‘restrisico’s’ over, ook na het nemen van de 
beheersmaatregelen, maar deze worden acceptabel geacht.

Remote Assetmanagement mogelijk
De OVL kan ook uitgerust worden met sensoren om de verlichting aan te 
sturen en assetmanagement uit te voeren. Aandachtspunten bij de keuze 
voor sensoren daarbij zijn o.a.:
• Heeft de sensor een certificering voor bijvoorbeeld cyber security?
• Zijn de data uit de sensor op het dataplatform van de gemeente uit 

te lezen?
• Of moet er gebruik gemaakt worden van het softwareplatform van 

de leverancier?
• Hoe vaak geeft de sensor een bericht?
• Is het aantal en het soort berichten in te stellen?
• Hoe wordt de data uit de sensor gecontroleerd op juistheid?
• Kunnen berichten gekoppeld worden aan een geautomatiseerd 

proces (bijvoorbeeld storingsmelding bij onderhoudspartij)?
• Wat is de levensduur van de sensor, met name hoelang zijn er 

software-updates, hoelang zijn de updates backwards compatible 
zodat ook oudere sensoren blijven werken?

Traditioneel onderhoudsmanagement is te omschrijven als “het garan-
deren dat bedrijfsmiddelen bij voortduring doet dat wat de gebruiker 
wil dat het doet, binnen een gegeven bedrijfsomgeving”. “Dat wat de 

gebruiker wil dat het doet” betekent niet veel anders dan het optimum 
zoeken tussen de gewenste prestatie, de kosten voor het garanderen 
van de prestatie en het beheersen van risico’s. Kortom, onderhouds-
management is het in balans houden van prestaties, kosten en risico’s 
tijdens de gebruiksfase van een installatie.

Assetmanagement voegt twee belangrijke fases toe aan het traditionele 
onderhoudsmanagement. Bij assetmanagement zijn kosten, prestaties 
en risico’s al voor de ontwerpfase van de asset een belangrijk gegeven. 
Voor er wordt gestart met het ontwerp of de aankoop van de instal-
latie, wordt onderzocht wat de mogelijke effecten zijn op de directe 
en indirecte kosten gedurende de gehele levensduur van de asset. Bij 
assetmanagement wordt zelfs verder gekeken dan de gebruiksfase. In 
de totale kosten wordt rekening gehouden met de kosten en risico’s voor 
het ontmantelen van de asset, nadat deze de economische of technische 
levensduur heeft bereikt. Naast de levenscyclusbenadering is waarde-
creatie een andere belangrijke dimensie. Kortom, bij assetmanagement 
kijkt men over de bedrijfsmuren heen naar de gehele levenscyclus van 
een asset.

Bij remote assetmanagent kan ook op afstand beheer gedaan worden. 
De individuele lichtmast of groep is op afstand te bedienen. Bij een 
tweerichtingsverkeer komen er ook berichten van de lichtmast. 

Remote asset management vraagt meer van monteurs. De techniek is niet 
ingewikkeld, maar wel voor sommige aannemers om de juiste mensen/
kennis in huis te hebben, want er is hoger gekwalificeerde personeel voor 
nodig. 

Met remote assetmanagement hoeft er geen halfjaarlijkse schouw meer 
gedaan te worden. Op dit moment wordt de schouw vaak gedaan door 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 
Installatieverantwoordelijkheid
Als de lichtmast wordt uitgebreid met andere apparaten, dan verandert 
de installatieverantwoordelijkheid ook. Een gecombineerde mast met 
antenne installatie, sensoren en laadinrichting is een stuk complexer. 
De definitie van de Installatieverantwoordelijke in de NEN-3140 luidt: 
“De installatieverantwoordelijke is een natuurlijk persoon of een rechts-
persoon. Als er sprake is van een rechtspersoon moet altijd vastliggen 
welke medewerker voor welke installatie of voor welk elektrisch arbeids-
middel verantwoordelijk is. Aan deze installatieverantwoordelijkheid 
worden eisen gesteld met betrekking tot opleiding en ervaring.” 

De persoon die is aangewezen als direct verantwoordelijke voor de 
veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie en de veiligheid van de 
elektrische arbeidsmiddelen. Bij de beoordeling van de vakbekwaamheid 
van personen moet worden gekeken naar:
Elektrotechnische vakkennis;
• Ervaring met elektrotechnische werkzaamheden;
• Inzicht in de installatie waaraan moet worden gewerkt;
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• Inzicht in mogelijke gevaren tijdens de werkzaamheden en de in acht 
te nemen voorzorgsmaatregelen.

De installatieverantwoordelijke zal onder andere moeten bepalen: 
1. De mate van veiligheid van de elektrische installatie;
2. Formuleren van eisen bij uitbreiding van de installatie;
3. De uit te voeren inspecties en de frequentie van Inspectie.

De eigenaar van de openbare ruimte (met alle elektrische installaties die 
in deze openbare ruimte aanwezig zijn), is in beginsel altijd primair verant-
woordelijk voor de veiligheid. Dit staat los van de wijze waarop hij de 
taken en werkzaamheden heeft uitgezet binnen de eigen organisatie of 
naar derden: de eigenaar is primair aansprakelijk. Dit is niet anders voor 
de verantwoordelijkheid voor de nieuwe elektrotechnische installaties die 
aan de lichtmast worden gekoppeld.

Binnen de gemeente zou de installatieverantwoordelijkheid conform 
NEN-3140 aangewezen moeten zijn. Goed om na te gaan of dit gedaan 
is. Als er geen verantwoordelijke is aangewezen, dan is de hoogste in 
rang automatisch verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving, in 
casu de gemeentesecretaris.

Een installatiebedrijf beschikt over installatieverantwoordelijken die deze 
rol kunnen vervullen. De aangewezen installatieverantwoordelijke onder-
houdt regulier en intensief contact met de installatieverantwoordelijke van 
de gemeente bij voorbereiding en uitvoering van het ombouwen van licht-
masten naar masten met gemixte functionaliteit.

Het overdragen van de installatieverantwoordelijkheid aan de klant 
stuit op risico’s. Elektroraad Expertise publiceerde een artikel over de 
juridische gevolgen bij de zogenaamde NEN 3140 inspecties, indien men 
zonder daadwerkelijke installatieverantwoordelijke te werk gaat. Daarin 
werd de vraag gesteld of de klant als installatieverantwoordelijke bij een 
NEN 3140 inspectie kan optreden. Dit klinkt misschien handig, maar er 
zitten verschillende gevaren aan26.

Contacten met andere en meer afdelingen en  toele-
veranciers
De OVL-beheerder krijgt in een situatie van medegebruik door andere 
afdelingen met één of meerdere nieuwe leveranciers te maken. Dat brengt 
veranderingen in de werkzaamheden met zich mee. Te denken valt aan:

• De OVL-beheerder wordt betrokken bij meer projecten;
• Kennis opdoen en onderhouden van nieuwe toepassingen voor 

storingsdiagnose, het informeren van collegae en om een goede 
gesprekspartner van de leverancier te zijn;

• Informatie over de status van de werking zal met meer personen 
binnen en buiten de gemeente gedeeld gaan worden;

• Bij werkzaamheden wordt de planning complexer omdat met meer 
partijen rekening gehouden moet worden;

• Er zullen extra procedures nodig zijn voor storings- en gereedmel-
dingen;

• Contracten voor beheer, onderhoud en uitbreiding van de verschil-
lende toepassingen zal op elkaar afgestemd moeten worden.

Administratieve aanpassingen
De digitale componenten hebben meer weg van computers dan van 
lichtmasten. Het loont de moeite om bij de ICT-afdeling te kijken hoe zij 
omgaan met de frequente veranderingen in software versies en hardware 
samenstelling. Het digitale aspect is namelijk lastig te documenteren. Bij 
de gemeente Rotterdam zijn alle objecten in de buitenruimte gedocumen-
teerd, met productiejaar, materiaal en andere technische specificaties, 
maar bijv. welke sensoren er in de buitenruimte toegepast zijn, is niet 
gedocumenteerd.
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10. Digitalisering is 
verandermanagement

De impact van de digitalisering is enorm en vergt waarschijnlijk een 
andere opzet van de organisatie. Van budgetten tot de samenstelling van 
afdelingen. Door de meer integrale aanpak past de budgetverdeling niet 
meer. Kosten van de digitalisering en opbrengsten uit de toepassingen 
moeten meer bij elkaar komen. Dat kan met onderlinge verrekening of 
een andere opzet van de budgetten (opgavegericht budgetteren). De 
kostenbesparing op energie-efficiëntie door vervanging met LED, is vaak 
te weinig om de kosten van individueel aansturen van armaturen en 
medegebruik te bekostigen.
Het aanbrengen van kabels voor de digitale infrastructuur zullen de 
hoogste kosten zijn. Daarom is het aan te raden te zoeken naar combi-
natiewerkzaamheden bij het aanleggen, zoals verglazing of rioolver-
vanging. De financiering van Slimme Lichtmasten vraagt veel meer dan 

van normale lichtmasten. Deze kosten zouden:
• Uit het budget van andere afdelingen moeten komen;
• Gedekt kunnen worden door de opbrengsten uit nieuwe diensten;
• Geleend kunnen worden (rentepeil 2020 erg laag); 
• Door (externe) financiers betaald kunnen worden.
In het eerste rapport over medegebruik van de lichtmast komt onder-
staand overzicht:

Een andere verandering is dat ICT in steeds meer apparaten wordt 
gebruikt. Naast de ICT voor kantoorautomatisering (KA) komen er steeds 
meer apparaten die aan het internet zijn gekoppeld die buiten de kantoor-
automatisering vallen. Transportmiddelen zijn aan internet gekoppeld en 
ook pompen, straatmeubilair en kunstobjecten. Traditioneel heeft de 
huidige ICT-afdeling alleen de verantwoordelijkheid voor de KA. Er komt 

behoefte aan een ICT-afdeling die ook kennis heeft van de meer indus-
trieel gerichte ICT die ingezet wordt bij het beheer en onderhoud van 
objecten buiten de kantoren. Wellicht is het tijd om de ICT-afdeling uit 
te breiden, zodat zij ook ondersteuning kunnen geven voor de andere 
apparaten die aan het internet gekoppeld zijn.
Bij omgaan met digitalisering wordt bij overheden in eerste instantie 
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gedacht aan de systemen en skills die nodig zijn om digitaal te kunnen 
werken. Maar daar begint het niet. Het begint met een onderzoekende of 
nieuwsgierige digitale (ICT) mindset. Naast denken aan de functionele en 
fysieke ontwikkeling van de stad ‘buiten’ (zoals bij de stedelijke planners, 
stedenbouwers, ontwikkelaars en strategen) ook denken aan de digitale 
kant van de ontwikkeling. Met name omdat de digitale infra een onder-
grondse en bovengrondse laag heeft die al in de ontwerpfase moet 
worden meegenomen. Dat betekent in de ontwerpfase al andere partners 
betrekken. Steeds belangrijker is het om onderhoud en beheer bij de 
ontwerpfase te betrekken. Door onderhoud en beheer in het voortraject 
te betrekken kan voorkomen worden dat er enorme kosten na oplevering 
optreden. 

Daarom begint het bij een ieder die met de gezonde ontwikkeling van de 
stad bezig is, met de vraag:  “Kan het ook anders? Wat kan met behulp 
van de digitale technologie efficiënter, effectiever, slimmer, duurzamer, 
schoner, gezonder… en wat en wie heb ik dan te betrekken”. Wat 
hiervoor nodig is, is een digitale (ICT) mindset. Niet bij een paar mensen 
in de organisatie, maar op alle niveaus en binnen alle geledingen. Dus 
ook politiek bestuurlijk en in de ambtelijke top. Een ombuiging van oude 
denk- en doe-patronen naar nieuwe gewoontes, gebaseerd op andere 
waarden en opvattingen die leiden tot andere overtuigingen. Het “van hoe 
het hier vanzelfsprekend hoort te gaan” moet plaats maken voor “hoe 
we het vanaf nu met een ICT-mindset gaan doen”. Deze verandering van 
denken en doen (cultuur) gaat niet vanzelf. 

Hier is een bewust gekozen veranderaanpak voor nodig, waarbij onder 
andere een leidende coalitie van innovators uit de verschillende disci-
plines het voortouw  kunnen nemen, als onderdeel van een veranderpro-
gramma. Gedragen door een door de raad en het bestuur vastgestelde 
(smart of digitale,  innovatie dienende) visie en strategie voor de legitimiteit 
en verantwoording. Het is de kunst de nieuwe manier van werken en 

denken op een ervarende manier de organisatie in te brengen. En ruimte 
te bieden aan het delen van expertise, uitwisselen van ideeën, samen-
werken aan projecten, praktijkervaring opdoen en co-creëren met andere 
interne en externe partners dan gebruikelijk.

Noodzakelijk en urgent, omdat het nieuwe type uitdagingen met nieuwe 
technologie  niet kan worden aangepakt middels het oude denken en 
de ervaringen uit het verleden. Dee Hock (oprichter Visa) zei: “Het is niet 
moeilijk nieuwe ideeën een organisatie in te krijgen, de echte opgave 
is, om de oude denkbeelden en vanzelfsprekendheden eruit te halen.” 
Die zitten vaak diepgeworteld in het voor vanzelfsprekend aangenomen 
deel van de organisatiecultuur. Zowel de leiders als de leidende coalitie 
(dat hoeven niet dezelfde te zijn) hebben dus een cruciale rol om hier 
verandering in aan te brengen. De ontwikkelingen ‘buiten’ gaan namelijk 
gewoon door en daarmee neemt de urgentie om goed te kunnen antici-
peren en regie te pakken op deze ontwikkelingen toe. 

We staan op de drempel van de doorontwikkeling van een ‘fygital’ (fysiek 
en digitaal) samenleving, waar de digitale wereld en de fysieke wereld 
steeds meer in elkaar overgaan, ook in de openbare ruimte. Daar waar 
de stad met haar bewoners die digitale technologie ontmoet (of ermee 
overvallen wordt). Dit biedt zowel kansen en voordelen, als bedreigingen 
en nadelen die onder ogen moeten worden gezien. Daarom is samen-
werking tussen steden, regio’s en landelijke overheden, het bedrijfs-
leven en kennisinstituten plus inwoners wenselijk. Waarbij tegelijkertijd 
op meerdere gebieden doelen en ambities voor mens en stad kunnen 
worden gerealiseerd. Onder het motto: ‘niet alleen het wiel uitvinden maar 
gebruik maken van de expertise in de stad, in de markt, bij experts op 
velerlei gebied’. Alleen ga je wel sneller maar samen kom je verder.

Na het vaststellen van een smart city of ‘fygital’ visie of strategie door 
bestuur en raad komt het aan op executie. De uitvoering van een 
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dergelijke strategie, waar dan de lantaarnpaal deel van uitmaakt als 
‘digitale backbone’, is afhankelijk van de daarvoor beschikbaar gestelde 
resources. De strategische elementen als budget/ financiering, financiën, 
governance, cultuur en leiderschap en noodzakelijk te ontwikkelen skills 
van leiders en medewerkers moet hier deel van uit maken. 

Gegeven is dat de organisatiecultuur een van de moeilijkste en meest 
hardnekkige aspecten van een strategische verandering is, maar niet 
minder noodzakelijk om aan te werken. Een innovatieve ondernemende 
cultuur staat immers haaks op een bureaucratische hiërarchische cultuur 
en houdt zichzelf als leiders niet veranderen in stand. Met als gevolg dat 
de gewenste innovatie niet echt opschiet en de gewenste doorbraken 
in denken en doen niet worden gerealiseerd. Het zijn de leiders in de 
organisatie die doorbraken in cultuur kunnen realiseren als zij zich een op 
innovatie afgestemde visionaire leiderschapsstijl durven eigen te maken 
en naleven. 

Een bekende uitspraak “culture eats strategy for breakfast” van Peter 
Drucker kan de bottleneck zijn om succesvol, flexibel, ondernemend de 
kansen te grijpen die zich voordoen en te zorgen dat de stad voorbereid 
is op een gezonde veilige slimme fygital samenleving.

OMGAAN MET OVL-DATA IN DE OPENBARE RUIMTE
Afhankelijk van de afspraak met de medegebruiker of het gebruik van 
digitale technologie, bijvoorbeeld voor dynamische verlichting, kan de 
OVL-beheerder in aanraking komen met de regels rondom het gebruik 
van data. In hoofdstuk 8 onder ‘Privacy’ is dit onderwerp ook behandeld. 
Omdat ook de OVL-beheerder te maken krijgt met data uit de openbare 
ruimte, gaan we er hieronder nog specifieker op in.

Twee belangrijke bronnen voor de gemeente voor privacy in relatie tot 
data uit de openbare ruimte zijn de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)27 en 
VNG Smart Society28.

De AP ziet toe op de naleving van de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG). Het werk van de AP bestaat o.a. uit het behan-
delen van klachten. Verder geven ze voorlichting en kunnen ze boetes 
opleggen. Op de website staat veel informatie, o.a. over de rechten van 
betrokkenen, hoe persoonsgegevens verwerkt mogen worden, welke 
verantwoordingsplicht er is en de verplichting om een interne privacy 
toezichthouder aan te stellen29.

Onder begeleiding van VNG Smart Society worden de principes voor de 
digitale stad opgezet 
De ‘Principes voor de digitale stad’ zijn:

1. De digitale infrastructuur moet bijdragen aan een leefbare, gezonde 
en veilige stad. De infrastructuur is er voor iedereen in de openbare 
ruimte van de stad, ongeacht sociale positie en inkomen. De infra-
structuur is goed beschikbaar en toegankelijk en is toekomstvast en 
veilig. Zij is ingericht conform gemeentebrede standaarden en de 
Europese en landelijke wet- en regelgeving rond privacy en security.

2. De marktpartijen, instellingen, overheden en bewoners zijn 
producent en consument van de digitale infrastructuur en van de 
‘slimme diensten’ die daar gebruik van maken. Samen, in co-creatie 
of alleen en waar dat voor hen wenselijk respectievelijk nodig is om 
het leven van burgers in de stad beter te maken en de stad te helpen 
zich economisch te ontplooien. De overheid regisseert en reguleert 
waar dat nodig is om de toegang, beschikbaarheid en de veiligheid 
van de digitale infrastructuur te waarborgen voor iedereen in de 
digitale stad.

3. De gebruikte technologie voor de digitale infrastructuur en Internet of 
Things is bekend, veilig (secure) en interoperabel, kent ‘open inter-
faces’, ‘open protocollen’ en maakt gebruik van ‘open standaarden, 
tenzij…’ landelijke of Europese standaarden anders aangeven. Deze 
zijn leidend. Bewoners weten welke apparatuur in ‘hun omgeving’ 
is geplaatst, hebben daar invloed op en kunnen daar gebruik van 
maken.

4. Data zijn ‘open en gedeeld tenzij…’ de wet- en regelgeving rondom 
privacy en security anders aangeeft en tenzij de data-eigenaar de 
data niet wil delen. De data over de bewoner zijn van de bewoner; 
zij is de eigenaar en beslist wat ermee gebeurt. De data van de 
digitale infrastructuur verzameld in en over de publieke ruimte zijn 
publiek goed.

VNG heeft dataprincipes opgestelt voor alle partijen die data 
in de openbare ruimte verzamelen.
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11. Epiloog

Door Hans Nouwens, voorzitter van het netwerk Smart Lighting Openbare 
Verlichting Nederland.

De digitalisering is in heel onze maatschappij te merken. Ook in de 
openbare ruimte komen er steeds meer toepassingen. Momenteel zijn 
nu enkele grootschalige ontwikkelingen buiten het domein van openbare 
verlichting die echter wel invloed kunnen hebben op de werkzaamheden 
van de OVL manager:

• De energietransitie vraagt om laadpunten voor vervoer. Het Klimaa-
takkoord geeft aan dat er 1,8 miljoen laadpunten komen. Dat is 
ongeveer de helft van het aantal lichtpunten. 

• Er is behoefte aan steeds snellere datanetwerken die ook meer 
capaciteit hebben. Het volgende mobiele netwerk, 5G, vraagt 
om meer antenneplekken dan de huidige generatie. Hoewel de 
verwachtte aantallen uiteen lopen gaat het, na de startfase in de 
komende 4 jaar, waarschijnlijk om 10.000den plekken die nodig 
zijn om een 5G antenne te plaatsen (straks 6G enz.). Als gewenste 
locatie voor het plaatsen van een antenne zullen daar ook de locaties 
bijzitten waar nu een lichtmast staat.

• Voor beter beleid en acties is het nodig om meer te weten van speci-
fieke plekken en situaties in de openbare ruimte. Daarvoor gaat er 
meer gemeten worden met apparaten die via internet verbonden 
zijn (IoT). Omdat deze apparaten steeds kleiner en betrouwbaarder 
worden, zullen er steeds meer van in de openbare ruimte geplaatst 
worden. Hiervoor zijn plekken nodig om deze apparaten aan te 
verbinden of te integreren. De lichtmast zal daarvoor gebruikt gaan 
worden.

Alle drie de ontwikkelingen hebben specialistische kennis nodig, net 
zoals de specialistische kennis van verlichting, zowel functionele kennis 
als kennis over digitalisering en data. Gezien de grote aantallen en 
groter wordende afhankelijkheid van een goede werking, zal er kennis 
nodig zijn die nu niet voorhanden is bij de gemeente of die nog niet 
goed is georganiseerd. Als de kennis er is, is die meestal verdeeld over 
meerdere afdelingen. Om de voordelen van digitalisering in de openbare 
ruimte te benutten, is het hoogstwaarschijnlijk dat er een organisato-
rische aanpassing nodig is. Het is zeker niet voor de hand liggend om 
te verwachten dat bijvoorbeeld de OVL manager ook een specialist 
wordt voor digitalisering, data en nieuwe contractmodellen. Net zoals 
het niet logisch is dat ICT ook de OVL gaat onderhouden. De kans is 
natuurlijk wel groot dat de OVL manager betrokken gaat worden vanuit 
de expertise op verlichtingsgebied. 

Op plekken in de openbare ruimte waar meerdere functies bij elkaar 
komen, zoals laden/antenne/metingen, kan verrommeling in de openbare 
ruimte tegengegaan worden door functieverbreding van bestaande 
objecten of het ontwikkelen van nieuwe objecten. Het kan dan handiger 
zijn om het object te vervangen door een multifunctioneel object waar 
ook verlichting in geïntegreerd is. 

Blijft de OVL manager de specialist op openbare verlichting of neemt 
de OVL manager een bredere verantwoordelijkheid met het beheer van 
alle digitale componenten die aan de lichtmast worden toegevoegd? De 
OVL manager krijgt er een keuze bij om de verantwoordelijkheden uit te 
breiden, als er behoefte komt aan het medegebruik van de lichtmast. 
En de kans groeit dat die behoefte aan medegebruik er is. De lichtmast 
heeft namelijk als grote pluspunten de locatie, hoogte en aantallen. De 
noodzaak om de mast multifunctioneel te maken of te vervangen door 
een nieuw multifunctioneel object, zal vrijwel altijd van andere afdelingen 
of gebruikers komen. Als dat wenselijk is, kan de OVL manager actief 
meewerken door samenwerking met die afdelingen en zo de functie te 
verbreden.

Het medegebruik van de lichtmast is veel minder eenvoudig dan vaak 
wordt gedacht. Noodzaak, beschikbare tijd, kennis en financiële middelen 
ontbreken vaak om de lichtmast vanuit de openbare rol meerdere functies 
te geven. Wat ‘laaghangend fruit’ lijkt te zijn in de smart city ontwikkeling, 
blijkt in de praktijk weerbarstiger.

De passieve infrastructuur van de openbare verlichting gaat decennia 
mee. Een vaak aangedragen reden om verslimming van de verlichting 
en het medegebruik  van de lichtmast zo lang mogelijk uit te stellen is, 
dat de ontwikkelingen zo hard gaan, dat de aangeschafte spullen al 
‘verouderd’ zijn als de doos open gaat. Hoe ga je hier mee om? Steeds 
meer gemeenten vinden hun weg. Bijvoorbeeld:
In Meierijstad gaat men uit van het passieve platform: de OVL wordt 
geschikt gemaakt voor medegebruik en als zodanig beschikbaar gesteld 
onder het principe ‘hij gaat zoals die staat’. Als er bij het medegebruik 
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extra kosten ontstaan, dan zijn die voor de aanvrager van het medege-
bruik. Of dat een nieuwe mast is of een aangepast beheersysteem, de 
kosten en verantwoordelijkheid ligt bij de medegebruiker. Natuurlijk stelt 
de gemeente zich op als een goed gastheer. 
• De gemeente Hilversum heeft een aanbesteding voor een Smart 

City  gedaan. In eerste instantie is men uitgegaan van de OVL. 
Dat heeft men losgelaten en men is in de breedte gaan kijken naar 
mogelijkheden om met digitale toepassingen de leefbaarheid in de 
stad te verbeteren.

• De gemeente Eindhoven heeft ingezien dat ze een andere aanpak 
nodig hebben dan eerst was aanbesteed en heeft de overeenkomst 
beëindigd.

• Grotere gemeenten hebben al organisatorische aanpassingen 
gedaan met een speciale ‘smart city’ afdeling en/of programma’s. 
Een enkele gemeente heeft ook al een Chief Digitale Officer.

De verwachting is wel dat de OVL-beheerder vaker een vraag zal krijgen 
over de mogelijkheden voor het medegebruik. Servicegericht als men is, 
zal men daarop reageren. Hoewel het antwoord voornamelijk technisch 
zal zijn, is het prettig om mee te kunnen denken over de toepassing van 
medegebruik om het risico van meerwerk te voorkomen. Bijvoorbeeld 
als toepassingen op verkeerde locaties zijn gemonteerd of als er onder-
delen van de extra werkzaamheden niet goed geregeld zijn. Hoewel de 
OVL-beheerder vaak niet verantwoordelijk is voor de data, kan het niet 
regelen van data-eigenaarschap tot lastige vragen leiden. De voorlichting 
voor het medegebruik aan bijvoorbeeld inwoners of bedrijven is niet perse 
een verantwoordelijkheid van de OVL-beheerder. Zeker niet als dat goed 
is vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de voorlichting aan inwoners over 
de zorg voor hun gezondheid door straling bij antennes in lichtmasten. 

Zoals in het hoofdstuk over beheer al uitvoerig is behandeld, komen er 
door het digitaliseren van de openbare verlichting meer en andere attri-
buten die beheerd moeten worden. Houdt er daarbij rekening mee dat 
de samenstelling van die apparatuur vaker verandert dan het armatuur 
en de mast. Denk aan software versies, sensor types, meerdere fabri-
kanten voor dezelfde toepassing etc. Informatie-, contract- en gegevens-
management zijn een belangrijker onderwerp bij medegebruik. Bij een 
grotere ambitie in de gemeente is het inrichten van een gespecialiseerde 
afdeling voor de digitale netwerken waarschijnlijk noodzakelijk.

Kortom: de OVL-beheerder anno 2020 leeft een in turbulente en uitda-
gende wereld waar nog veel onduidelijkheden zijn omtrent de digitali-
sering van de verlichting zelf als ook voor de toepassingen waarbij de 
lichtmast een rol kan spelen als opstelpunt. Een duidelijke visie op de 
invloed van de digitalisering in de stedelijke ontwikkeling met een borging 
in strategie en beleid is daarbij essentieel. Het medegebruik kan een 
manier zijn in de uitvoering, maar kan nooit een doel op zich zijn.
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De tien belangrijkste conclusies 
uit dit rapport

1. Ongestoorde verlichting heeft voor de OVL manager altijd de 
prioriteit, ongeacht wat er in de mast wordt bijgeplaatst. 

2. Voor het optimaliseren van het gebruik en beheer van de 
openbare verlichting gaan sensoren ingezet worden, bijvoor-
beeld voor situatie-afhankelijke dimscenario’s en storingsmel-
dingen en assetmanagement. 

3. Door de groeiende vraag naar dataproductie over de openbare 
ruimte zal er blurring optreden, het vervagen van grenzen 
tussen de originele en nieuwe functies van straatmeubilair, ook 
bij de openbare verlichting.  

4. Om verrommeling in de openbare ruimte tegen te gaan, 
kunnen er meerdere functies in één object gecombineerd 
worden. Zoals een antenne en een lichtmast, een laadpaal met 
mast (zonder of met verlichting), een parkeerautomaat met 
mast (met of zonder verlichting), etc.  

5. De OVL manager kan het medegebruik faciliteren door de 
mast beschikbaar te stellen voor het plaatsen van objecten 
aan de lichtmast. Zoals het nagaan van maststerkte en het 
opnemen van nieuwe attributen in het OVL beheerpakket.   

6. Gezien het belang van digitale apparaten die in de openbare 
ruimte worden geplaatst, zal een gemeente daar algemene 
voorwaarden aan verbinden die ook zullen gelden voor de 
montage aan de lichtmast. Te denken valt aan een meldplicht 
voor sensoren, beschikbaarheid van gegevens over het object, 
standaarden voor gegevensuitwisseling, kostenverdeling.

7. Het operationeel beheer van samengestelde multifunctionele 
objecten, zoals een lichtmast met sensoren voor andere 
toepassingen dan licht, stelt nieuwe eisen aan de beheer-
pakketten. Aan het beheersysteem worden speciale eisen 
gesteld als het gaat om de uitgebreide attributen en ook voor 
het managen van contracten, handhaving en service level 
agreements. 

8. Er zijn al neveninkomsten, bijvoorbeeld voor het plaatsen 
van reclameborden aan de lichtmast. Bij medegebruik van 
straatmeubilair ontstaan er meer mogelijkheden om inkomsten 
te genereren. Met de lichtmast kunnen inkomsten gegene-
reerd worden, de OVL manager heeft hier niet altijd het juiste 
netwerk en/of kennis voor. 

9. Om verrommeling tegen te gaan en tegemoet te komen aan 
de vraag naar digitale netwerken in de openbare ruimte, 
adviseren we om onderzoek te doen naar een modulair 
systeem als multifunctioneel opstelpunt met elektriciteit en 
connectiviteit voor (5G)antennes, sensoren, laadpunten, 
parkeerautomaten en verlichting. 

10. Gezien het belang van de digitale toepassingen en -netwerken 
die ontstaan in de openbare ruimte, adviseren we om te 
onderzoeken wat de organisatorische consequenties zijn en 
gespecialiseerde rollen te beschrijven. Voor grotere gemeenten 
kan het zelfs blijken dat er een nieuwe afdeling voor digitali-
sering en data nodig blijkt te zijn. Voor andere gemeenten kan 
het lonen om de kennis samen op te bouwen en te delen. 
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