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Voorstel: 

1. Instemmen met de beleidsnotitie Verduurzamen 

Openbare Verlichting. 

    

Argumenten 

1.1 In 2011 heeft de raad een motie aangenomen 

over de vermindering van openbare verlichting. In deze 

motie werd het college opgeroepen om in 2016 het 

aantal lichtmasten of de hierdoor veroorzaakte 

lichthinder met 10% te hebben verminderd. 

1.2 Bij de vaststelling van het Beleidsplan openbare 

verlichting 2013 — 2018 heeft de raad in 2013 besloten 

om een beleidsnotitie verwijderen lichtmasten op te 

stellen. Het Beleidsplan openbare verlichting 2013 — 

2018 gaat uit van het verwijderen van 240 lichtmasten. 

Dit mede met het oog op de motie uit 2011. 

1.3 Metingang van de begroting 2015 is een 

aanvullende structurele bezuiniging van € 25.000 op 

openbare verlichting doorgevoerd. Wij hebben ons 

gebogen over een voorstel om extra lichtmasten te 

verwijderen om deze bezuiniging te halen. Wij willen 

echter niet kiezen voor het verwijderen van openbare 

verlichting. Wij geven er de voorkeur aan om in plaats 

daarvan te kijken of deze bezuiniging met het 

verduurzamen van de openbare verlichting kan worden 

ingevuld. Tegelijk kan dan een slag worden gemaakt in 

het kader van duurzaamheid. 

1.4 Naar aanleiding van de hiervoor genoemde 

ontwikkelingen is de beleidsnotitie Verduurzamen 

Openbare Verlichting opgesteld. Deze geeft weer hoe 

het vastgestelde beleid op het gebied van openbare 

verlichting zo duurzaam mogelijk kan worden 

gerealiseerd. Tevens wordt hiermee uitvoering gegeven 

aan eerdergenoemde motie uit 2011 en de taakstelling 

uit 2015. 



1.5 De strekking van de beleidsnotitie is, dat in de 

planperiode van 10 jaar alle oude armaturen vervangen 

worden door nieuwe armaturen met LED verlichting. 

De lampen in de nieuwste armaturen (jonger dan 10 

jaar) zullen vervangen worden door LED-lampen. 

Door het toepassen van innovatieve maatregelen wordt 

bijgedragen aan het verduurzamen van de openbare 

verlichting. 

Risico’s 

De risico's zijn in de beleidsnotitie aangegeven en 

hebben betrekking op technische mogelijkheden, 

energieprijzen, subsidies, besparingsresultaten en 

participatie. 

Alternatieven 

In de beleidsnotitie zijn de verschillende scenario’s 

uitgewerkt die als alternatief kunnen worden 

vastgesteld. 

Uitvoering 

Na vaststelling van de beleidsnotitie wordt hieraan 

uitvoering gegeven bij het doen van investeringen en 

maatregelen voor beheer en onderhoud van de 

openbare verlichting. 

De innovatieprojecten zullen participatief worden 

opgepakt. 
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