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Slimme openbare buitenverlichting
voor de stad van morgen
Smart Cities
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SLIMME VERLICHTING

Intelligente verlichting voor slimme steden

W

ereldwijd neemt de verstedelijking toe. Onze ste-

Meer nog, er ontstaat een schat aan informatie om processen

den en gemeenten staan daarbij voor grote uitda-

proactief bij te sturen en bevoegdheden op elkaar af te stemmen.

gingen. Tevens scheppen digitalisering en nieuwe

Nieuwe diensten en toepassingen creëren toegevoegde waarde

technologieën andere verwachtingen bij burgers,

voor de stad, haar inwoners, de maatschappij en economie.

lokale en regionale besturen, distributienetbeheerders en bedrijven. Disruptieve technologieën en stedelijke omgevingen waar

Wat is slimme openbare buitenverlichting in een lokale context?

het aangenaam vertoeven is, ontmoeten elkaar. Onze steden

Wat is er nodig om succesvol te zijn? Hoe maakt intelligente

en gemeenten staan aan de vooravond van hun digitale sprong.

verlichting deel uit van een beleidsoverschrijdende aanpak?
Hoe kunnen lokale besturen en de industrie dit samen organiseren?

Ook straatverlichting op gemeentewegen wordt digitaal en onderdeel van een smart city. Ingebed in een domeinoverschrijdend

We beperken ons in deze paper tot de openbare verlichting

beleid, worden verlichting, veiligheid, gezondheid, energie

op gemeentewegen. We willen u wegwijs maken en inspireren.

en mobiliteit aan elkaar gekoppeld. Zo maakt men optimaal gebruik van onze bestaande publieke en private ruimte.

Veel leesplezier!

Luc Picard,
Business Development Manager, EVCI Project Manager, ABB
Working Group Leader Smart Energy, Agoria

Ingrid Reynaert,
Business Group Leader Smart Cities, Agoria
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Wat is slimme openbare buitenverlichting?

Slimme publieke verlichting had oorspronkelijk energiezuinigheid als opzet. Op basis van een
aantal parameters paste men de lichtintensiteit aan. Vandaag transformeren nieuwe technologieën
verlichtingsarmaturen in multifunctionele interactieve systemen, die communiceren met hun
omgeving. Hierbij ontstaan massa’s data. De voedingsbodem voor innovatieve diensten
en oplossingen, die het pad effenen naar slimme stadsontwikkeling.

De beginperiode van openbare
verlichting. Functionaliteit
en rationaliteit staan centraal.

1950

Milieubeleid zet aan tot de vervanging van kwiklampen en
de beperking van lichthinder.

2000

Straatverlichting wordt
dynamisch en digitaal.
En heeft nu meerdere functies.

2015

2010

1985
Openbare verlichting brengt nu
ook sfeer en versterkt blikvangers
in openbare ruimtes.

Ledverlichting doet zijn intrede in
de stad, met energiebesparingen
tot gevolg.

Geconnecteerde en dynamische
openbare ledverlichting als kerncomponent van een smart city.

2018

2017
Oude straatverlichting wordt
massaal vervangen door
ledverlichting.
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Wat verlichting
écht slim maakt

Voordelen van geconnecteerde
intelligente verlichting

Een slim, geconnecteerd verlichtingssysteem maakt
deel uit van een lokaal draadloos gedecentraliseerd
netwerk, met lokale intelligentie. Het is geconnecteerd met het internet en met een centraal dataen beheerplatform in de cloud. Uitgerust met slimme
sensoren, geïntegreerde apparaten en camera’s speelt
het dynamisch en interactief in op zijn omgeving.

Voor netbeheerders (indien eigenaar of exploitant)
of private partners:
1. Efficiënter onderhoud omdat de slimme
armaturen automatisch defecten melden.
2. Op elk moment op de hoogte van
het reële vermogenverbruik.
3. Automatisch asset management
met lagere foutenlast.
Voor steden en gemeenten:

(DRAADLOZE)
CONNECTIVITEIT

INTELLIGENTE
NODE

1. Aanpassen van dimmingsschema’s om meer
te besparen of lichtpollutie te reduceren.
2. Lichtniveau van op afstand aansturen in het geval
van evenementen of incidenten.
3. Accuraat een reëel vermogenverbruik.
4. Klaar voor toekomstige smart city toepassingen.

LAMP

INTELLIGENT DATAEN BEHEERPLATFORM

ANDERE
SENSOREN

90 miljoen
openbare verlichtingspalen
telt Europa, waarvan 75% ouder
is dan 25 jaar.

4 miljard
lichtpunten verlichten momenteel
de publieke ruimtes wereldwijd.
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Openbare verlichting in België vandaag

Stand van zaken op onze gemeentewegen in 2016.
Snelwegen en gewestwegen worden buiten beschouwing gelaten.

1 840 236

141 M

armaturen

Waarom België ’s nachts
zichtbaar is vanuit de ruimte
België is een van de meest verlichte landen ter
wereld met 1 840 236 verlichtingspalen langs onze
gemeentewegen. Vlaanderen is koploper met
1 150 325 verlichtingsarmaturen, gevolgd door
Wallonië met 605 062 stuks en Brussel met 84 849
lichtpunten.

euro elektriciteit en onderhoud

724 M
kilowattuur

Hoog kostenplaatje

Energievreters

De totale kosten aan elektriciteit, onderhoud
en vervanging (exclusief installatiekost) liepen
in 2016 op tot 141 miljoen euro. Afhankelijk van
het businessmodel draaien steden en gemeenten
gedeeltelijk of volledig op voor de kosten.
Het energieverbruik van openbare verlichting langs
de gemeentewegen bedraagt ruw geschat 50% van
de elektriciteitsfactuur voor lokale besturen.

Alle verlichtingspalen langs de Belgische gemeentewegen verbruikten in 2016 724 miljoen
kWh. Voor Wallonië bedroeg dit 239 miljoen
kWh. Voor Vlaanderen kwam dit op 435 miljoen
kWh, Brussel verbruikte 50 miljoen kWh.
Het equivalent van het jaarlijks energieverbruik
van 200.000 gezinnen.

KOSTEN IN M€

WALLONIË

VLAANDEREN

BRUSSEL

Elektriciteitskost

38

60

7

Onderhoud en vervanging

12

19

5

Totale kost

50

79

12

Bronnen: Sibelga, Synergrid, Commission Wallone pour l'energie - rapport CD-17f22CWaPE-0028, Infrax, Eandis. Kosten van Eandis zijn ingeschat.
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Een versnelde vervanging naar ledverlichting is voor iedereen voordelig:

2,3%

Voor de industrie,
want die kan innoveren.

Voor de steden en gemeenten,
want die betalen een lagere
energie- en onderhoudsfactuur.

Voor het klimaat, want energie
die niet verbruikt wordt,
moet niet opgewekt worden.

ledlampen

Ruimte voor verbetering
Ruim 1,8 miljoen lampen waren nodig om onze
gemeentewegen te verlichten in 2016. Slechts 2,3%
daarvan waren ledlampen. Het merendeel van de
armaturen is vandaag nog voorzien van de verouderde natriumlampen. In Nederland branden reeds
10% ledlampen langs de gemeentewegen, op een
totaal van 3,7 miljoen lichtpunten. In Frankrijk staat
de teller op 7%.

Situatie in 2016

VLAANDEREN

Regionale organisatie
Distributienetbeheerders beheren
en/of exploiteren de openbare
verlichting. Dit is regionaal per
gewest georganiseerd. In de regio’s
van Sibelga en Infrax hebben
alle steden en gemeenten het
eigenaarschap overgedragen aan
de netbeheerder.

• Infrax
• Eandis

BRUSSEL
• Sibelga

WALLONIE
•
•
•
•
•
•
•

ORES
RESA
AIEG
AIESH
GASELWEST
PBE
REW
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Openbare verlichting van morgen
Op korte en middellange termijn zijn heel wat armaturen aan vervanging
toe. De levering van conventionele lagedruknatriumlampen zal echter
geleidelijk stoppen door de dalende vervangingsmarkt wereldwijd.
Dit biedt ons een unieke gelegenheid om de omschakeling te maken
naar ledverlichting, maar ook om over te stappen naar intelligente
verlichtingspalen in bepaalde gebieden.

Politieke trends en beleidsontwikkelingen
Het beleid rond openbare verlichting wordt in de eerste plaats
regionaal gevoerd. Bijkomend, is het belangrijk rekening
te houden met de beslissingen op de verschillende niveaus.
Wat zijn de laatste ontwikkelingen op politiek vlak?

BELGIË
Bij bepaalde lokale overheden en distributienetbeheerders is men verplicht om enkel te werken
met materialen of componenten gepubliceerd op
de lijsten van Synergrid, de federatie van de netbeheerders elektriciteit en aardgas in België.
• Waals Gewest
In september 2017 besliste de Waalse regering
om alle openbare verlichting op gemeentewegen
om te schakelen naar led in de komende 10 jaar.
• Vlaams Gewest
Sinds 2014 is de lichtvisie voor gewestwegen in
Vlaanderen van kracht. Daarom lieten diverse
gemeenten een ‘Masterplan Openbare Verlichting’
opmaken door de netbeheerder.

EUROPA
• De Europese Commissie heeft Green Public
Procurement (GPP) criteria gepubliceerd voor
straatverlichting en verkeerslichten.
Deze worden momenteel herzien.
• Het (vrijwillige) Europese keurmerk ENEC
geeft aan of elektrische producten beantwoorden aan de Europese veiligheidsstandaarden (EN). Het wordt meer en meer gebruikt in de verlichtingssector. Daarnaast is
er nog ENEC+ voor performantievereisten
van verlichting.

• Brussels Hoofdstedelijk Gewest
In 2017 keurde de Brusselse Regering een nieuw
lichtplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
goed. Daarnaast hebben verschillende gemeenten
een lichtplan.
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Verstedelijking brengt nieuwe uitdagingen met zich mee
13%

België behoort tot een van de meest verstedelijkte gebieden ter wereld. Steeds meer
mensen trekken naar de stad en de periverstedelijking neemt toe. Slimme ledverlichting kan een belangrijke rol spelen in
de diverse uitdagingen van lokale besturen,
zoals veiligheid, mobiliteit, klimaat, energie, …

85%

zal de bevolking

28%

in Antwerpen stijgen
tegen 2030

bevolkingsgroei wordt voor
het Brussels Gewest

10%

verwacht tussen 2016-2060

toename van de periverstedelijking
rond Namen tussen 2015-2035

13 019 710

98%

60%

inwoners telt
België tegen 2060

van de Belgische bevolking
woont vandaag in steden

minder CO2-uitstoot mogelijk door
slimme openbare verlichting

van de Belgen vraagt een dringende aanpak van de
overheid om klimaatverandering tegen te gaan

80%

van de energie wordt verbruikt in steden. 70% van
de globale CO2 uitstoot wordt veroorzaakt in steden

Bronnen: Federaal Planbureau – FOD Economie – Algemene Directie Statistiek; 2015-2030: vooruitzichten – SVR; IWEPS

334

Belgische steden en gemeenten
tekenden het ‘Convenant van Burgemeesters’
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In welke uitdagingen kan slimme verlichting een rol spelen?
Besparen op energieen onderhoudskost
Gemiddeld 50% van de energiefactuur van een stad gaat
naar openbare verlichting. In tijden van besparingen wordt
energiezuinigheid daarom steeds belangrijker. Ook onderhoudskosten houdt men graag onder controle. Investeren
in energiebesparende maatregelen door intelligente openbare verlichting lijkt dus een logische stap. Maar vaak wordt
vergeten waar we momenteel staan. Zelfs de overgang
naar ledverlichting is nog altijd niet vanzelfsprekend.

Klimaatdoelstellingen:
40% minder CO2-uitstoot tegen 2030
De strijd tegen klimaatverandering zal gewonnen of
verloren worden in stedelijke gebieden. Een overgrote
meerderheid van de Europese bevolking woont en werkt
immers in steden en verbruikt naar schatting 80% van
de in de EU gebruikte energie. Steden en gemeenten
willen ook hun steentje bijdragen. Daarom werd het
Burgemeestersconvenant in het leven geroepen. Daarin
verbinden ze zich om de CO2-uitstoot tegen 2030 met ten
minste 40% te verminderen. In België tekenden 334 steden
engemeenten dit convenant (57%).

Meer nood aan veiligheid
en behoefte aan veiligheidsgevoel
De versnelde groei van de stedelijke populatie creëert
meer nood aan veiligheid (fysieke integriteit) en behoefte
aan een groter veiligheidsgevoel. Wit ledlicht verhoogt niet
alleen het veiligheidsgevoel, maar ook de zichtbaarheid
en vergemakkelijkt gezichtsherkenning. Geconnecteerde
slimme openbare verlichting gaat nog veel verder en maakt
een essentieel onderdeel uit van een toekomstgericht
veiligheidsbeleid, waarin verlichting ingezet wordt om
interactief op haar omgeving te reageren.

Een aantrekkelijke stad
door comfort en levenskwaliteit
De verdichting van de steden, een complexere mobiliteit
en de klimaatverandering bedreigen de levenskwaliteit
en het comfort van de inwoners van steden en gemeenten.
Overheden staan daarbij voor de uitdaging hun beleid,
stadsprocessen en diensten te optimaliseren met respect
voor de economische, sociale en duurzame aspecten.
Daaronder valt ook de juiste verlichting. Deze moet niet
alleen duurzaam zijn. Ze moet ook zorgen voor comfort
en de leefbaarheid in de stad vergroten door aangepaste
verlichting en geconnecteerde diensten op de juiste
plaats aan te bieden.

Lichtpollutie reduceren
en bewaren van biodiversiteit
De opmars van de openbare verlichting zorgt ervoor dat
in steeds meer en steeds grotere gebieden de duisternis
afneemt. Dit heeft een negatieve invloed op de mens en
de natuur. De meeste lichaamsfuncties vertonen een ritme
van 24 uur. Wordt het dag-nachtritme verstoord door
te veel intens licht, dan heeft dit fysieke en psychische
gevolgen op lange termijn. Ook de natuur heeft baat bij een
goede balans tussen licht en duisternis. Bepaalde plantenen diersoorten verdwijnen zelfs door te veel lichtvervuiling.

Maximale beleving
en citymarketing
Heel wat grote steden zetten reeds geruime tijd citymarketing in om zichzelf te promoten. De competitie tussen
steden wordt immers steeds intenser. Maar citymarketing
wordt ook steeds belangrijker voor de kleine steden en
gemeenten. De juiste openbare verlichting speelt een
belangrijke rol bij hoe de stad beleefd wordt door haar
inwoners en bezoekers.
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Van ledverlichting tot slimme verlichting in een smart city context

Zowat 97,7 % van de openbare straatverlichting langs gemeentewegen werkt nog met conventionele technologie.
De straatverlichting gaat simpelweg op een vastgesteld uur aan en uit. De intensiteit van het licht blijft
gedurende de hele nacht hetzelfde. Met ledverlichting kan men echter dynamischer inspelen op de noden
van weggebruikers. Men kan werken met een flexibel dimmingsschema dat geprogrammeerd is om de
lichtintensiteit op bepaalde tijdstippen aan te passen. Of men opteert voor een zelfsturend verlichtingssysteem,
dat zelf dynamisch het dimmingsschema aanpast op basis van wat er in de omgeving gebeurt.

Drie oplossingen voor het
vervangen van conventionele
openbare verlichting
Er zijn drie mogelijke scenario’s bij de overschakeling naar ledverlichting. Welke optie
men kiest wordt beïnvloed door de noden
van de weggebruikers en omwonenden,
alsook de ambities van het lokale bestuur
en doelstellingen van hun beleidsplannen.

1

2

3

Overschakelen
naar
ledverlichting

Overschakelen naar
geconnecteerde
ledverlichting

Overschakelen naar
ledverlichting in een
smart city context
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Oplossing 1

Ledverlichting

Overschakelen naar ledverlichting

Energiebesparing

Onderhoudskost

Veiligheid

Lichtpollutie verminderen

Klimaatdoelstellingen

Comfort

Beleving

Geen dimmingsschema

100%

Mogelijke besparing

De ganse nacht door 100% lichtintensiteit.

75%

Tussen middernacht en 4 uur
50% lichtintensiteit.

30%

op energie zonder

50%

25%
0%

dimmingsschema

dimmingsschema

50%

Vast dimmingsschema
22

23

00

01

02

03

04

05

op energie met vast
en onderhoud
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Wanneer is dit van toepassing voor mij?

Wat?
Vervanging van conventionele lichtarmaturen door ledarmaturen.
Voordelen?
• Snelle energiebesparing van 30% (zonder dimming) tot 50%
(met dimming).
• Langere levensduur lampen met lagere onderhoudskosten (50%).
• Ledlicht verhoogt veiligheidsgevoel en comfort.
• Speelt in op klimaatdoelstellingen (lager elektriciteitsverbruik dus
minder CO2-emissies).
Connectiviteit?
• Niet aanwezig.
• Enkel een vast nachtelijk dimmingsschema. Geen ad hoc aanpassingen mogelijk in functie van locatie, verkeersdrukte, evenementen, …
• Geen real-time opvolging mogelijk van o.a. reëel verbruik, onderhoudsbehoeften, defecten, …
• Geen integratie mogelijk van de armaturen en palen in een smart
city-context.
Advies?
Voorzie de armaturen van een intelligente node om achteraf toch
nog een lokale aansturing en integratie in smart city-context mogelijk
te maken.

Mechelen bespaart dankzij led
In 2012 is de stad Mechelen gestart met de vervanging van de straatverlichting door
ledverlichting. Mechelen is daarmee de eerste Belgische stad die voor de volledige
binnenstad is overgegaan naar ledlichtpunten. Bijkomende besparingen werden
gerealiseerd door de implementatie van een vast nachtelijk dimmingsschema.
De lampen zijn niet geconnecteerd met het internet.

8 000

55%

lampen worden vervangen in
de periode 2017-2025

energiebesparing per jaar,
met vast dimmingsschema

13
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Oplossing 2

Geconnecteerde ledverlichting

Overschakelen naar geconnecteerde ledverlichting

Energiebesparing

Onderhoudskost

Veiligheid

Lichtpollutie verminderen

Klimaatdoelstellingen

Comfort

Beleving

Flexibel dimmingsschema

100%

Het licht is geprogrammeerd volgens
een vast ingesteld dimmingsschema’s per
groep van lampen via het data- en beheerplatform in de cloud. De lichtintensiteit
varieert doorheen de nacht.

75%
50%
25%
22

23

00

01

02

03

04

05

0%

Mogelijke besparing

50-60% 50%
besparing

besparing

op energie

op onderhoud
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Wanneer is dit van toepassing voor mij?

Wat?
Vervanging van conventionele of niet-geconnecteerde ledarmaturen
door ledarmaturen, geconnecteerd met het internet.
Voordelen?
• Snelle energiebesparing (50% tot 60%, altijd met dimming).
• Lagere onderhoudskosten (50% dankzij real-time opvolging van
onderhoudsbehoeften, defecten en proactief onderhoud).
• Real-time opvolging van elektriciteitsverbruik en afrekening volgens
reëel (versus forfaitair) verbruik.
• Alle voordelen van oplossing 1.
Connectiviteit?
• Iedere lamp is onderdeel van een netwerk van geconnecteerde
lampen, aangestuurd vanuit een cloudgebaseerd dataen beheerplatform.
• Vaste ingestelde nachtelijke dimmingsschema’s per groep van lampen, die variëren afhankelijk van de plaats, tijd, omgeving en functie.
• Ook ad hoc aanpassingen van individuele dimmingsschema’s mogelijk, bv. bij evenementen.
• Geen integratie mogelijk van de armaturen en palen in een smart
city-context.
Advies?
Kies op strategische locaties voor armaturen of palen waarop modulair
andere intelligente systemen kunnen worden aangesloten (camera’s,
sensoren,…), zodat de invulling van verdere smart city-toepassingen
gefaseerd kan gebeuren.

Heidelberg zet met geconnecteerde
ledverlichting in op veiligheid, zichtbaarheid en comfort
Sinds 2015 gebruikt Heidelberg warme witte ledverlichting voor de voetgangerszones
en neutraal wit ledlicht voor de straten om schaduwen te vermijden. Het dimmingsschema
werd centraal en vast ingesteld voor alle lampen samen. Er werden doorheen de nacht
verschillende dimmingsniveau’s ingesteld om het energieverbruik te verminderen en
toch voldoende veiligheid te bieden.

1.000

60%

ledlampen
werden vervangen

energiebesparing

15

16

SLIMME VERLICHTING

Oplossing 3

Zelfsturende ledverlichting

Overschakelen naar zelfsturende en geconnecteerde
slimme ledverlichting in een smart city context

Energiebesparing

Onderhoudskost

Veiligheid

Lichtpollutie verminderen

Klimaatdoelstellingen

Comfort

Beleving

100%

Dynamisch dimmingsschema

Mogelijke besparing

75%

Een volledig geautomatiseerd en
dynamisch verlichtingssyteem zorgt
voor de nodige lichtintensiteit in functie
van type en hoeveelheid passanten.

50%
25%
22

23

00

01

02

03

04

05

0%

60-80% 50%
energiezuiniger

besparing op
onderhoudskost
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Wanneer is dit van toepassing voor mij?

Aantal en type passanten
(voetgangers, fietsers en
auto’s) op één dag realtime gemeten vanuit één
verlichtingsarmatuur
gebaseerd op de snelheid
(<5, <30, <60 km/h).

Wat?
Vervanging van lichtarmaturen door met internet geconnecteerde
led-armaturen met aanwezigheidsdetector en eventueel nog andere
intelligente systemen.
Voordelen?
• Snelle energiebesparing van 60 tot 80% door geautomatiseerde en
dynamische dimmingsschema’s.
• Alle voordelen van oplossing 2.
Connectiviteit?
• Alle geconnecteerde lampen en extra functies zijn onderdeel van
een cloudgebaseerd data- en beheerplatform.
• Integratie van de verlichtingsinfrastructuur in een smart city-context:
data van het cloudgebaseerd platform van de verlichtingsinfrastructuur wordt gekoppeld met data van andere cloudplatformen om in
te spelen op de uitdagingen van de stad zoals mobiliteit, veiligheid,
milieu en gezondheid (geluid en lucht), connectiviteit,…
• Variabele nachtelijke dimmingsschema’s per lamp, waarbij de lichtintensiteit kan variëren naargelang van plaats, tijd, omgeving, functie
én type passant of actuele situatie (ongeval, file, onrust,…).
• Geen ad hoc aanpassingen van individuele dimmingsschema’s nodig
bij evenementen: de lichtintensiteit past zich automatisch aan
de gedetecteerde mensenmassa aan.
Advies?
Bepaal als stad zorgvuldig de zones waar deze oplossing wordt
toegepast en denk na over toepassingen ‘beyond’ verlichting.

Waver analyseert passage weggebruikers
dankzij slimme verlichtingspalen
In Waver werd een nieuwe verkaveling van ongeveer 400 woningen voorzien van
intelligente straatverlichting. De verlichting is progressief in functie van de snelheid van
de weggebruiker en dimt bij afwezigheid van passanten. Naast hun snelheid, wordt ook
het aantal en type passanten gemeten.

282

82%

beheermodules

energiezuiniger
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25 km/u

Intelligente verlichtingspalen zijn de toekomst

DC-net zorgt voor 20% en meer besparing

Slimme verlichtingspalen zijn multifunctioneel. Ze zijn geconnecteerd
en bevatten naast onderdelen voor verlichting ook sensoren of andere
onderdelen die deel kunnen uitmaken van een smart city toepassing.
Zo kunnen ze bijvoorbeeld een wifi hotspot, een cctv camera, sensoren
voor het capteren van geluid of vervuiling, of een oplaadpunt voor
elektrische voertuigen herbergen.

Krachtcentrales generen wisselspanning (AC). Toepassingen die op gelijkspanning (DC) werken, worden daarom voorzien van AC/DC-omvormers.
Meer en meer apparaten werken echter op gelijkspanning, waaronder ook
ledverlichting. Met de opmars van led loont het de moeite om ook hiervoor
DC-grids te voorzien bij de installatie van nieuwe openbare verlichtingsinfrastructuur. In Nederland is deze ontwikkeling in de opstartfase.
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Mogelijke financieringsmodellen

Welk financieringsmodel is het meest
geschikt? Is de investering wel rendabel?
Of moeten we dit ruimer zien? Vandaag
gebruikt men hoofdzakelijk schuldfinanciering,
maar er zijn nog andere opties. Steden
en gemeenten die zelf de investering doen,
staan voor een grote uitdaging, omdat
deze grote uitgave volledig in schuld wordt
genomen in het jaar van de investering.
Terwijl steden en gemeenten hun investeringen en leningen net willen beperken.
Enkele mogelijkheden en overwegingen.

De huidige businessmodellen
1

Directe investering

• De stad of gemeente is eigenaar van de verlichtingspaal en armatuur. Men sluit een overeenkomst af
met de leverancier.
• De investeringskost is voor de stad en komt
op de balans te staan in het jaar dat de investering gebeurt.
• Installatie, exploitatie en onderhoud worden
overgedragen aan de netbeheerder. Dit valt
onder de huidige openbare dienstverplichting
(verlichtingspaal en armatuur). Voor smart
cities-toepassingen kan de stad een specifieke
overeenkomst afsluiten.
• Of, installatie, exploitatie en onderhoud worden
overgedragen aan een privé partij en men sluit
een onderhoudscontract af.

2

Overdracht van eigendom

De netbeheerder wordt eigenaar van de verlichtingsinfrastructuur en sluit een overeenkomst
af met een leverancier, eventueel met onder-

houdscontract. De investeringskost gebeurt door
de netbeheerder. Op de balans van de stad of
gemeente komt de maandelijkse of jaarlijkse
vergoeding aan de netbeheerder. Er heerst veel
onduidelijkheid over de rol van de netwerkbeheerder in smart cities-toepassingen vandaag
aangezien dit geen deel uitmaakt van de huidige
openbare dienstverplichting.

3

Leasing door privépartij

De leasemaatschappij is eigenaar gedurende
de leaseperiode. De stad of gemeente sluit een
overeenkomst af met de leasingmaatschappij.
Installatie en onderhoud wordt uitgevoerd door
de netbeheerder in het kader van de openbare
dienstverplichting of een privé partij waarmee men
een contract sluit. Bij een operationele lease komen
de periodieke vergoedingen in de resultatenrekening van de gemeente en heeft de gemeente
geen aankoopoptie. Bij financiële lease wordt de
langetermijnschuld in de balans van de gemeente
opgenomen en is er een aankoopoptie.
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Nieuwe businessmodellen
4

GEMEENTE OF CLUSTER
VAN GEMEENTEN

“Licht als een dienst” of publiek-private samenwerking (PPS)

Nieuwe businessmodellen vinden hun ingang door
de uitrol van geconnecteerde verlichting die het
mogelijk maken om een gunstige business case
te ontwikkelen:
• “Licht als een dienst”: de stad sluit een dienstencontract af met een privé partij, de integrator, die
eventueel contracten afsluit met onderaannemers
en leveranciers.
• PPS: men richt een maatschappij op, een “special
purpose vehicle (SPV)”. De stad of gemeente sluit
een partnerschapscontract af met de SPV. De SPV
sluit contracten af met onderaannemers en leveranciers voor onderhoud en installatie.
Het contract
In beide gevallen valt de duur van het contract bij
voorkeur samen met de levensduur van de verlichtingstoestellen (15 jaar). Het contract bevat
performantiecriteria (SLAs) die, bij geconnecteerde
verlichting, real-time opgevolgd worden via het
online data- en beheerplatform. Andere diensten
in het kader van smart cities kunnen in het contract
opgenomen worden.
De integrator of SPV
De integrator of SPV is eigenaar van de verlichtingsinfrastructuur voor de duur van het contract.
De integrator of SPV krijgt het recht om de openbare

verlichting te installeren en te bedienen, alsook
andere intelligente systemen voor toepassingen
binnen een smart cities. De stad of gemeente heeft
recht op controle en toegang. Overdracht van eigendom is mogelijk.

FINANCIËLE
INSTELLINGEN

INTEGRATOR

De integrator of SPV is verantwoordelijk voor de
exploitatie, installatie en onderhoud en draagt alle
risico’s. De intelligente aansturing gebeurt door
de integrator of de SPV, niet enkel van de armatuur,
maar ook van de smart city-applicaties verbonden
aan de armatuur of verlichtingspaal.
ONDERAANNEMERS

De stad of de gemeente
In geval van "licht als een dienst" komt de periodieke vergoeding voor de geleverde dienst of huur,
die meestal lager is dan de energiebesparing,
in de resultatenrekening van de stad of gemeente.
In een PPS is dit een maandelijkse of jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding. Indien aan de juiste vereisten
van Eurostat wordt voldaan, zal de aanbestedende
overheid haar schuld niet zien toenemen.
In Wallonië werd in 2017 een openbare aanbesteding
gelanceerd door SOFICO in 2017 voor het opzetten
van een PPS voor omschakeling van alle openbare
verlichting langs de Waalse autosnel- en gewestwegen naar ledverlichting. Budget: 600 miljoen euro.

VOORBEELD
In Frankrijk is het opzetten van een PPS voor openbare verlichting
de normale gang van zaken. In de agglomeratie Cergy Pontoise
(13 gemeenten, 200.000 inwoners), werd al in 2013 een contract
van 18 jaar afgesloten met een SPV voor de omschakeling naar ruim
21 000 geconnecteerde armaturen.
• Budget: 212,4 miljoen euro.
• Energiebesparing: 35% voor de eerste 5 jaar,
46% voor de volgende 13 jaar.
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Crowdfunding

Burgerparticipatie via crowdfunding is een meer recente
ontwikkeling. Door burgers uit de wijk te laten investeren in een betere en milieuvriendelijker verlichting
creëert men een win-win voor iedereen. Bij dit type
financiering is het belangrijk om erover te waken dat
het niet onnodig complex wordt.

Overwegingen
• Socio-economische voordelen
Openbare besturen worstelen bij belangrijke investeringen vaak met de vraag of deze
wel rendabel zijn op monetair vlak. Betaalt de besparing de investering wel terug?
Belangrijk zijn echter ook de socio-economische voordelen, zeker wanneer de
verlichting als onderdeel van een smart city wordt gezien. Momenteel is er geen
methodologie om een monetaire waarde te kleven op deze voordelen, maar het is wel
belangrijk om ze mee in overweging te nemen.
• Aankoop en onderhoud
Bij de keuze over het meest gepaste financieringsmodel gaat men best na of men
enkel de aankoop of de aankoop én het onderhoud (volledige ontzorging) wil
opnemen in het contract of dat men naar een ‘as a service’ model wil.
En, of het bestuur de impact van de investering in de tijd wil spreiden.

VOORBEELD
In Halle werd in 2017 een crowdfunding opgezet voor
het vervangen van 445 lichtarmaturen.
•
•
•
•

Investering: 225.000 euro.
Aantal lichtarmaturen: 445.
Jaarlijkse besparing op de energiefactuur: 45.000 euro.
Financiering: PajoPower, een onafhankelijke vereniging van burgers.
• Begeleiding: Vlaamse Overheid via het Programma
Innovatieve Overheidsopdrachten.

• Financieringsvorm
Bij elke financieringsvorm is het belangrijk om het juridisch kader na te gaan.
• Financieringsmodel
Rekening houden met de fiscale impact en boekhoudkundige verwerking is bij
de keuze van een financieringsmodel essentieel. Net zoals de totale waarde van
het project. Een complexe projectfinanciering is niet geschikt voor een klein project,
daar waar burgerparticipatie weinig toevoegt aan zeer grote projecten.
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In 4 stappen naar slimme verlichting
Analyse

Strategie

Wat is de huidige toestand van de
openbare verlichting op vlak van
infrastructuur, energieverbruik en
kosten voor beheer en onderhoud in
uw stad? Welke data zijn beschikbaar?

In welke straat, wijk of zone, wenst u wat te bereiken. Welke data heeft u nodig
voor uw strategie? Enkel nood aan verlichting? Of ook aan flexibele dimming?
Wilt u de verlichting in uw pleinen of straten flexibel kunnen aanpassen naargelang de activiteiten? Wilt u de lichtsterkte automatisch laten aanpassen aan
de passage? Of snelheidsaanpassingen in functie van luchtkwaliteit?

01

03

02

04

Visie

Concrete aanpak

Wat wilt u als stad bereiken? Op welke uitdagingen zet de stad in? Energiereductie en daling
van de onderhoudskost? Of ook comfort en
veiligheid, verbetering van de luchtkwaliteit,
of minder sluipverkeer?

Welke technologie wordt in welke straat, wijk, of zone
ingezet? Welke data heeft u nodig? Welk businessmodel?
Investering, lening of light as a service? Hoe ziet de meerjarenplanning eruit, zodat licht als een onderdeel van
een smart city modulair kan opgebouwd worden?
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Aanbevelingen voor lokale besturen en regionale overheden

Aanbevelingen voor lokale besturen
1 I Ontwikkel een visie en strategie rond smart cities
en bekijk de openbare verlichting als een onderdeel
van een smart city-concept.
2 I Verlaat het concept van openbare verlichting als een
verticale silo en zorg voor integratie met andere beleidsdomeinen. Via ‘mutualisering’ van de infrastructuur
en de daaraan gekoppelde data, optimaliseert men het
rendement van de publieke investeringen en ontstaat
een betere dienstverlening voor de stad en zijn burgers.
3 I Stel openbare verlichting open voor intelligente toepassingen, zodat ze breed inschakelbaar is voor de toekomst.
4 I Betrek de industrie, die een ‘value-added’ partner wil zijn
voor steden en gemeenten. Ze is vragende partij om haar
rol op te nemen voor het slim aansturen van de verlichting
in combinatie met andere applicaties, het onderhoud en
de financiering ‘as a service model’ of PPS-constructie. Dit
zal leiden tot nieuwe private spelers en jobcreatie. Het ‘as
a service’ model of PPS-constructie kan ingevuld worden
door diverse partijen met verschillende disciplines, waarbij
ook kansen geboden worden aan startups en KMO’s.
5 I Neem in acht dat slimme verlichting gefaseerd uitgerold
kan worden. Men kan starten met een intelligente basis-

module waar op termijn nieuwe toepassingen worden aan
toegevoegd via software updates of additionele sensoren.
6 I Definieer de performantiecriteria (SLA’s) bij openbare
aanbestedingen. Maak ook afspraken rond interoperabiliteit tussen de verlichtingsinfrastructuur alsook de
intelligente systemen (camera’s, sensoren) van verschillende leveranciers, databeheer en eigendom van data,
bescherming van persoonsgegevens en cyberbeveiliging.

Aanbevelingen voor regionale overheden
1 I Een bredere visie van distributienetbeheerders,
die meer is dan louter het vervangen van verlichtingsarmaturen. De industrie evolueert meer naar een model
van total cost of ownership. Slimme verlichtingsinfrastructuur kan immers voor andere doeleinden ingezet
worden. De verlichtingspaal wordt intelligent aangestuurd en geeft toegang aan andere applicaties waar
de private marktspelers hun rol kunnen spelen.
2 I Focus van de distributienetbeheerder(s) op het
faciliteren van de uitrol van een slim verlichtingsnetwerk aan de netwerkkant tot aan het aansluitpunt.
Slimme openbare verlichting vraagt 24/7 spanning.
3 I Leg de verantwoordelijkheid van het volledige beheer

en eventuele financiering van verlichtingsnetwerk
vanaf het aansluitpunt bij de industrie (‘integratoren’)
om de technologische en economische opportuniteiten
van intelligente LED verlichting als basis voor smart city
niet te missen. De netbeheerders die in het kader van
de openbare dienstverplichting verantwoordelijk
zijn voor een groot aantal lichtpunten voor steden
en gemeenten zouden normaal aanleiding moeten kunnen geven tot een versnelde uitrol van geconnecteerde
led lichtpunten op de gemeentelijke wegen. Echter het
omgekeerde wordt vastgesteld. In onze buurlanden waar
elke gemeente zelf beslist gaat de uitrol sneller.
4 I De nodige (data)koppelingen met het energieplatform
van de distributienetbeheerder zijn nodig, maar ook met
andere stakeholders. Hierbij moet het slim verlichtingsnetwerk uitgebouwd worden als een modulair platform,
waarbij steden en gemeenten in de regie zitten en zelf
beslissen welke functionaliteiten op het platform worden
toegevoegd in de eigen gemeente of stad.
5 I Mogelijkheid voor gemeenten om zelf op zoek te gaan
naar een externe partner voor hun openbare verlichting,
in de vorm van ‘licht als een dienst’ of PPS-constructie.
Om voldoende schaalgrootte te creëren, werkt men best
met zones van gemeenten/steden, waarvoor telkens één
integrator wordt gekozen. Daarbij zijn de nodige afspraken
inzake compatibiliteit en interoperabiliteit essentieel.
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“De switch naar slimme ledverlichting in smart city context kan leiden
tot een kostenbesparing van 30% tot 80%, wat een gemiddelde besparing
van 70 miljoen € kan opleveren voor onze steden en gemeenten.”
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