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| Goedkeuring en opvolging van het verslag van het KP Licht van 27 juni 2017 (zie bijlage) 
   Niek De Roo, voorzitter 
Normering: de categorieën zullen verschuiven, maar verwachte resultaten zullen niet veranderen. 
 
| SPREKERS: 
 
|Samenwerkingsovereenkomsten en modules openbare verlichting 
   Dhr. Dirk Eelen, Agentschap Wegen en Verkeer 
 
Bespreking 

 Dirk Eelen heeft informatie gegeven uit een algemene roadshow van AWV aan de 
gemeentes.   

 Binnen de overeenkomsten wordt een bedrag van 75.000 euro per km voorzien. Dit is een 
eenmalige tussenkomst om de OV te betalen. De energiekost is ten laste van de gemeente. 
De overeenkomsten hebben een looptijd van  25 jaar. Instappen in deze 
samenwerkingsovereenkomst moet een weloverwogen keuze zijn van een gemeente. Het 
kan een risico betekenen omdat nog niet geweten is hoe de energie (- technologie, - kost,…) 
zal evolueren in de toekomst. 

 Vroeger werd er gewerkt met modules (module 4 en module 17 voor verlichting). Deze 
hadden een duurtijd van slechts  10 jaar. Een groot aantal van deze modules lopen 
momenteel ten einde. Na deze duurtijd wordt in principe alles overgedragen aan de 
gemeente. Er is meestal geen verlenging voorzien. De gemeente moet wel eerst volledige 
eigenaar zijn van alle onderdelen van de OV (armaturen, masten én kabels). Vaak vormt de 
kabel een onderdeel van een groter net hetgeen de overdracht bemoeilijkt 
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 Wat is de kost voor de gemeente voor het verwerven van de kabel?  
Niet eenduidig te beantwoorden. Er wordt gestreefd naar gescheiden installaties van de 
kabels bij de nieuwe module (8 tov 4) met het oog op eventuele overdracht.  

 Als gemeente wil dimmen, hoe wordt dit ingepast in overeenkomst?  
Als er aanpassingen zijn, zoals doven en dimmen, moet dit in overeenstemming gebeuren. In 
de lichtvisie werd dimmen opgenomen en voor AWV is er zeker geen probleem bij dimmen.  
Doven kan op bepaalde plekken onder bepaalde omstandigheden. Doven  moet geval per 
geval bekeken worden. (bijvoorbeeld kruispunten accentueren, zijwegen doven) 

 Belgische norm is gebaseerd op EU-norm. Per norm wordt een bepaalde klasse van 
verlichting bepaald. Er is een beperkte wijziging van de norm in de maak. De bestaande 
classificatie zal niet wijzigen waardoor de lichtniveaus behouden blijven. 
Nieuwe technologie laat toe dat de masten verder van elkaar kunnen geplaatst worden 
(tussenafstand 66m ipv 33m); dit zeker op snelwegen waar de situatie tamelijk éénduidig is. 
Op lokale wegen is  dit complexer en zijn de tussenafstanden kleiner, waardoor het niet altijd 
mogelijk is om er een paal uit te halen.  
Continue gelijkheid is het belangrijkst op autosnelwegen, op gemeentelijke wegen is dit 
complexer. 

 Vaak rijst er discussie rond de overdracht van de provinciewegen. De provincie heeft de OV 
nooit in eigendom gehad, dus de OV kon niet overgedragen worden.  

 
|Adopteer je straatlamp! 
   PajoPower (2014) is een onafhankelijke vereniging van burgers die werken 
   aan duurzame projecten voor de gemeenschap. Samen met de stad Halle werd  
duurzame LED-verlichting geïnstalleerd. Pajopower wil nog een stap verder gaan en een CILAAS 
uitrollen (Citizen Invest Light as a Service). 
   Dhr. Patrick Swyngedouw, PajoPower 
 
Bespreking 

 In het eerste project van Pajopower werden 225.000 euro geïnvesteerd om 445 lampen te 
vervangen op 4 invalswegen (1 gewestweg, 3 lokale wegen). Er zijn 250 burgers ingestapt die 
elk ongeveer 1000 euro per persoon geïnvesteerd hebben.  
1x per jaar wordt een stuk van de winst verdeeld aan de burgers. Dit wordt telkens bepaald 
op de algemene vergadering, limiet is 6%. (gewoon aandeelhouderschap, geen groene 
fiscaliteit) 

 Op welke vlakken neemt men eigenaarschap op? Wie krijgt welke taken?  
Hierop zijn nog geen pasklare antwoorden te formuleren. In het kader van het Project 
innovatieve overheidsopdracht (PIO) is het de bedoeling om een modelbestek op te maken 
waarin dergelijke vragen beantwoord worden. Zo kunnen oplossingen en ervaringen uit 
(proef)projecten doorgetrokken worden naar andere gemeenten. Eind 2019 worden de 
resultaten van dit onderzoek verwacht en verspreid onder de gemeentes. Vanuit Pajopower 
worden de gemeentes geadviseerd om nog even te wachten met het reLED-den van de 
armaturen. Er is een alternatieve financieringsmogelijkheid in de maak dat, naast het puur 
re-LED-den mogelijkheden tot burgerparticipatie en –inspraak, aandacht voor circulaire 
economie e.a. zal inhouden.  

 PajoPower werd betrokken in het project rond relighting vanaf dat het budget bepaald was 
en trad hierbij op als een derde financieringspartij. Op een vroeger tijdstip was moeilijk ifv 
bestaande manier van werken, maar zou wel gewenst zijn om samenwerking te 
optimaliseren. (dit kan meegenomen worden in het PIO-verhaal) 

 Negatieve impact LED-verlichting (vb. negatieve invloed blauw licht): de mensen betrokken 
bij het project zijn ook begaan met die problematiek en komen met oplossingen op dit vlak 
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(bvb groene LED’s om dieren niet af te schrikken in de Denderstreek – dit onderwerp zal nog 
terugkeren op een volgend Kennisplatform). 

 PajoPower werd betrokken in het verhaal project rond relighting vanaf dat het budget 
bepaald was. Op een vroeger tijdstip (bv. in ontwerpfase)  was moeilijk ifv bestaande manier 
van werken, maar zou wel gewenst zijn om samenwerking te optimaliseren. (dit kan 
meegenomen worden in het PIO-verhaal) 

 Stad Halle-VVSG-Vlaams Energiebedrijf neemt dit verder op. Preventie Lichthinder (bvb) kan 
zeker aanhaken. Er wordt een strategisch overleg te georganiseerd met 
distributiebeheerders, VVSG en VVP. 

 In West-Vlaanderen kennen we soortgelijke lokale coöperatieven zoals Beauvent (opgestart 
in Beauvoorde – windenergie – kleine windmolens bleken niet rendabel – 2 windturbines in 
Nieuwkapelle hebben geleid tot nieuwe investeringen in zonnepanelen, warmtenet in 
Oostende).  
 RESCOOP: coöperaties delen hun kennis 

 Eandis deed ook een voorstel tot overname van de openbare verlichting van 
steden/gemeenten: aanbod om ‘hardware’ (armaturen, palen, kabel e.a.) over te nemen: 
wat is hun plek in dit verhaal?  
Dit wordt ook meegenomen in het PIO-verhaal, wordt voorgesteld als alternatief, de keuze 
ligt nog steeds bij gemeenten.  
Er wordt niets nieuws uitgevonden, maar de uitdaging is om hier één verhaal van te maken, 
hoe kunnen we wie doen samenwerken? 
De grote uitdaging is om circulaire economie hierin te integreren. 

 Nieuwe technologie: hoe kan dit in de praktijk omgezet worden? Welke keuze moeten hier 
gemaakt worden? Beleidsmakers zijn hier belangrijk in! 

 
| Light as a service 
   Philips biedt, ook voor openbare verlichting, het concept 'light as a service' aan. 
   Daarbij worden geen lampen aangekocht maar wel het licht op zich. Een vorm 
   van alternatieve financiering van de (kostelijke) omslag naar een meer duurzame 
   LED-verlichting. 
   Mevr. Gerlinde Haberl, Philips 
 
Bespreking 

 Is er een bepaalde schaalgrootte nodig voor projecten? Momenteel kunnen ook kleinere 
projecten (bvb cafetaria sporthal) als proefproject deelnemen. 

 Beheer van sportinfrastructuur gebeurt nu door Farys: hoe wordt beheer verdeeld? 
Er is flexibiliteit in de onderhoudscontracten, dit kan maw besproken worden per case. 
(cfr. beheer verlichting door Eandis).  

 Offerte en studie kan snel gebeuren, enkele weken tot enkele maanden afhankelijk van de 
grootte en complexiteit van het project.  
De contractduur staat ook niet vast (bv. Kortrijk momenteel 10 jaar) 

 Er wordt naar gestreefd om alle aspecten van duurzaamheid mee te nemen bij het aanbod 
(bv. ongewenste emissie blauw licht van LED’s en het inbouwen van circulaire economie)  

De energiekost ligt bij de gemeente. EPC-contracten nemen wel die kost op zich omdat de 
energieleveranciers betrokken worden. Philips kan dit niet aanbieden omdat ze zelf geen energie 
leveren.  
| Varia 
   * Actualisering overzicht dimmen en doven in onze provincie;  
- wat op kaart is aangeduid zijn, per gemeente, de ‘grote’ lijnen. Kleinere deelprojecten van dimmen 
en doven bv. het  doven ‘waar mogelijk’, bvb in enkele straten, parkje… werd niet meegenomen, 
enkel waar het om grotere gebieden gaat. 
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   * Reflecterend fietspad in Dendermonde; 
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170821_03028897 
Dirk Eelen merkt op dat het een retro-reflecterend fietspad is. Alleen als  fietsers een voldoende 
krachtig fietslicht hebben, zal de reflectie werken.  
Het is ook een blauwe strook. MOW adviseert een okergele fietssuggestiestrook.  
 
   * Case: onvoldoende verlichting als (mede)oorzaak van een ongeval? (bron HLN) 
Er gebeurde een dodelijk ongeval met een fietser op een duistere weg, Kanaalweg te Oostrozebeke. 
In de krant was sprake van slechte fietsverlichting en slechte verlichting van de weg.  
Dit was louter een vermelding in de krant. Er was geen gevolg voor de gemeente Oostrozebeke. De 
gemeente werd uiteindelijk niet aansprakelijk gesteld Maar deze nuance haalde spijtig genoeg niet 
de pers. 
* 01/02 Dag van de openbare verlichting: delegatie vanuit Kennisplatform? Wie interesse heeft, 
graag contact opnemen met plattelandsloket@west-vlaanderen.be 
* werfverlichting – We hebben geen bijkomende informatie ontvangen van TD West rondom dit 
onderwerp. AWV maant de aannemer aan om eigen werfverlichting te voorzien op stukken weg waar 
er geen verlichting meer is. In Oostkamp wordt voorzien dat het straatlicht op die specifieke plek 
tijdelijk niet meer gedoofd wordt.  
 
Vergaderingen Kennisplatform 2018: 
20/03 NIET   nieuw voorstel 27/02 
12/06 NIET  nieuw voorstel 05/06 
04/12 

 
Nele Zwaenepoel/Margo Swerts/Kristof Verhoest 
14/11/2017 
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