
 

 
 

 

Dynamisch Digitaal Beleidsplan 
Openbare Verlichting 

 

Met gestructureerde aanpak, korte doorlooptijd, digitaal vormgegeven 

 en dynamisch te monitoren. 

 

 

De Expertteams van Nobralux werken aan de ontwikkeling van producten en diensten die u 
helpen de openbare ruimte te verbeteren. 
 

Het Expertteam Planvorming bestaat uit 
gedreven adviseurs. Mensen die het verschil 
voor u willen maken. Soms eigenwijs, maar 
altijd bezig, met kennis van zaken, om u van 

het best passende advies te voorzien. 

 

 
Een breed gedragen beleid voor de openbare 
verlichting (OVL) vormt het startpunt van onze 5 
stappen naar een 4 x betere openbare ruimte : 
duurzaam, veilig, mooi en (kosten) efficiënt.  
 
Met een gestructureerde aanpak, korte 
doorlooptijd, digitaal vormgegeven en 
dynamisch te monitoren. 

 

. 

 

Gestructureerde aanpak beleid 

Nobralux zorgt met een gestructureerde aanpak dat de beleidskeuze aansluit bij de 

ambities van uw gemeente. Bij voorkeur wordt het beleid in digitale vorm gepresenteerd. 

Dit biedt de mogelijkheid om met een periodieke monitoring de voortgang op uw Kritieke 

Prestatie Indicatoren (KPI’s) dynamisch te volgen. 

 

Expertteam Planvorming:  
Ralph Groenendaal, Minousch Kuster (stagiaire) Marco 
Mus, Menno van Noort, Edwin Boomsluiter. 



 

 
 

 

 

 

 

Onze inmiddels beproefde en gestructureerde aanpak kent de volgende stappen:  

 

1. Inventarisatie-workshop 

 

In deze workshop worden alle relevante OVL aspecten gepresenteerd en de gemeentelijke 

ambities en keuzes (veiligheid, duurzaamheid en smart city, …) bepaald. Het resultaat uit de 

workshop vormt een solide basis voor het opstellen van scenario’s en het beleidsplan. 

 

Voor het verkrijgen van essentieel draagvlak, en het bespoedigen van de doorlooptijd 

binnen de gemeentelijke organisatie, brengen we zo vroeg mogelijk alle betrokkenen in 

beeld.  

 

     2. Scenario’s en beleidskeuze 

  

 

Met behulp van Liteview® maken wij een analyse van de aandachtspunten, waarop 

prioritering kan plaatsvinden, om de ambities waar te kunnen maken. 

  

In een concept beleidsplan worden de effecten van de scenario’s beschreven op het gebied 

van veiligheid, duurzaamheid, esthetiek, (kosten)efficiënt beheer en onderhoud en 

innovaties (smart lighting). Wat levert het op? En tegen welke benodigde investeringen en 

jaarlasten. 

 

De keuzes worden vervolgens besproken met de stakeholders, waarna de scenario’s 

worden aangeboden voor besluitvorming. In een presentatie worden de verschillende 

varianten toegelicht. De gemeente kiest vervolgens het best passende scenario.  

 

 



 

 
 

 

3. Beleidsplan 

 

Het gekozen scenario wordt vastgelegd in het beleidsplan. Deze wordt beschikbaar gesteld 

via een website, zodat de gemaakte keuze gemakkelijk toegankelijk blijven. Uiteraard blijft 

een papieren versie altijd mogelijk. 

 

 

4. Periodieke monitoring 

 

Om de voortgang van de beleidsafspraken te volgen wordt dit periodiek (jaarlijks) zichtbaar 

gemaakt. Wordt de doelstelling energiebesparing behaald? Loopt het aantal storingen 

terug? Worden achterstanden snel genoeg weggewerkt? Lopen we in de pas met het 

voorziene budget? 

 



 

 
 

 

 

Een openbare ruimte die het verschil maakt! 

 

Onze gespecialiseerde adviseurs volgen de laatste ontwikkelingen op de voet en borgen dit 

in ons Expertteam Planvorming. Gevraagd en ongevraagd brengen zij hun kennis en 

ervaring in om ook uw openbare ruimte 4 x beter te maken. 

 

Onze aanpak zorgt voor OVL-Beleid dat aansluit bij de ambities van de gemeente en breed 

wordt gedragen. De gestructureerde aanpak zorgt voor een korte doorlooptijd. 

  

Periodieke monitoring geeft inzicht in de voortgang, zodat tijdig kan worden bijgestuurd om 

de ambities ook daadwerkelijk te behalen. 

 

Wilt u weten hoe wij samen met u kunnen werken aan een betere openbare ruimte?  

Neem dan vrijblijvend contact op.  

menno.vannoort@nobralux.nl  

06-25 01 57 52 
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