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Deze nieuwsflits informeert u over activiteiten van Rijkswaterstaat op het gebied van energiebesparing in
de openbare verlichting, als onderdeel van het programma Lokaal Klimaat- en Energiebeleid en het
Energieakkoord.
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Reminder: Doe mee met de monitoring OVL 2016

Meer dan 100 gemeenten en provincies hebben zich (zelf of via een adviesbureau/OVL-beheerder)
inmiddels al aangemeld voor de monitoring 2016 van de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare
verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI's). Doet u ook mee voor 28 oktober? Deelnemen aan
de monitoring biedt veel voordelen!

Lees meer

Workshop: Op weg naar 100% slimme ledverlichting
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Bezoekt u op donderdag 29 september de Dag van de Openbare Ruimte? Kom dan naar deze workshop!
We gaan brainstormen over onder andere: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de Energieakkoorddoelstellingen voor openbare verlichting halen? Wat zou uw organisatie doen als er geen
belemmeringen waren? Ook inventariseren we welke overheden afspraken op het gebied van OVL
kunnen tekenen op de Klimaattop van 26 oktober.

Lees meer

Welke klimaatafspraken tekent u?

Tijdens de Nationale Klimaattop op 26 oktober in Rotterdam worden diverse klimaatafspraken getekend,
voor verschillende thema’s. Ook voor het thema openbare verlichting zijn enkele voorstellen gedaan.
Welke ‘deals’ tekent uw gemeente of provincie? Gaat u bijvoorbeeld voor 100% led, of voor 20%
energiebesparing?

Lees meer

De jaarlijkse OVL-monitor van OVLNL

Stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) start in 2016 met de jaarlijkse OVL-monitor. Doel is
om meer inzicht te krijgen in de 'Facts & Figures' en in de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied
van openbare verlichting (OVL). Vult u de enquête voor 19 september in?

Lees meer
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