
Alle ondertekende partijen erkennen dat dit een open intentieverklaring is, waarbij alle organisaties en bedrijven 
die de doel� ellingen en aanpak voor dit proje�  onderschrijven, van harte welkom zijn om mee te tekenen en hun 
dien� en of expertise aan te bieden.
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Intentieverklaring over de toekom�  
van de openbare verlichting in Vlaanderen
Er � aan 1,2 miljoen openbare verlichting� unten langs 
de � raten in de Vlaamse � eden en gemeenten. Die ver-
lichting� unten verbruiken 415 miljoen kilowa� uur per 
jaar, goed voor een energiefa� uur van 100 miljoen euro 
per jaar en het equivalent van het jaarlijks energiever-
bruik van 120 000 gezinnen. 

De huidige verlichtingsinfra� ru� uur � oot jaarlijks 
100 000 ton CO

2
 uit. De Duurzame Ontwikkelingsdoel� el-

lingen van de VN en de Burgemee� ersconvenanten vra-
gen om een duidelijke verlaging van onze CO

2
-uit� oot 

met 40 procent tegen 2030. De modernisering van de 
openbare verlichting met een lager energieverbruik tot 
gevolg kan hier duidelijk aan bijdragen. Dat is goed voor 
de burgers, het milieu, klimaat en dus de hele samen-
leving. 

Massaal kiezen voor de vervanging van klassieke lamp-
en door energiezuinige led-verlichting is daarom een 
cruciale volgende � ap. Een volledige en slimme ‘verled-
ding’ is uiteraard een inve� ering, maar kan de Vlaamse 
� eden en gemeenten (en dus de burger) 54 miljoen euro 
per jaar op het energieverbruik en 44 000 ton uit� oot 
aan CO

2
 doen be� aren. Een kleinere Vlaamse � ad of 

gemeente hee�  ongeveer 4 000 armaturen, wat een be-
� aring van 178.000 euro oplevert op het energieverbruik 
en een vermindering van 144 ton CO

2
-uit� oot. Het jui� e 

licht op het jui� e moment op de jui� e plaats hee�  een 
positieve impa�  op het comfort, de veiligheid en de bi-
odiversiteit. En het integreren van nieuwe technologie 
pa�  ook in de evolutie naar smart cities en een digitaal 
Vlaanderen. 

Er is vandaag dus een duidelijk maatschappelijk en tech-
nisch momentum om de grootschalige ombouw van de 
openbare verlichting naar led-technologie te realiseren. 

Daarom hebben de ondertekenende partijen samen de 
ambitie uitge� roken om 

alle 1,2 miljoen
verlichting� unten tegen

uiterlijk 2030 van 
slimme led-technologie 

te voorzien

Elke ondertekenende partij neemt een langdurig � e-
cifi ek engagement tegenover de samenleving en elkaar 
op en bese�  dat dit proje�  alleen door nauwe samen-
werking en een duidelijke, planmatige aanpak kan 
slagen. Dit engagement is een he� oom voor nieuwe 
businessmodellen en jobcreatie.

De partijen erkennen ook de cruciale en bepalende rol 
van de Vlaamse � eden en gemeenten in dit verhaal, 
zowel wat de verledding van de openbare en patrimo-
niumverlichting, de evolutie naar smart cities als het 
bijhorende databeleid betre� . 

De partijen willen de � eden en gemeenten maximaal 
onder� eunen en richten daarom een proje� groep op 
met gemeenten en � akeholders. In die proje� groep 
kunnen de behoe� en en verwachtingen worden gede-
te� eerd, kan samen naar oplossingen worden gezocht 
en kunnen goede voorbeelden met elkaar worden 
uitgewisseld. 
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