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Gevraagd besluit: 

 

Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 (ID14.02734) houdende doelstellingen en inhoudelijk 

kaderstellend beleid voor de openbare verlichting vast te stellen. De gemeente kiest hiermee voor: 

 

- Veilige openbare verlichting en een leefbare stad 

- Het verduurzamen van de verlichting 

- Het inhalen van achterstallig onderhoud 

- Het uitfaseren van het Liander combi-net 

- Het standaardiseren van de gebruikte producten 

- Het waar mogelijk terugdringen van areaalgrootte 

 

Publiekssamenvatting 

 

Openbare verlichting levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in de stad en daarmee aan het openbare 

leven. Het is daarnaast een product wat zich goed leent voor het terugbrengen van energieverbruik en wat 

daarmee bijdraagt aan een duurzamere leefomgeving.  

 

In het beleidsplan openbare verlichting worden de uitgangpunten en de visie voor het verlichten van de 

gemeente vastgesteld. Voor de komende jaren wordt ingezet op het terugbrengen van achterstallig onderhoud 

en het verduurzamen van de installatie.  

 

Inleiding 

 

Openbare verlichting raakt aan een aantal belangrijke thema’s zoals de verkeersveiligheid en sociale veiligheid 

van de stad, duurzaamheid en leefbaarheid. Openbare verlichting zorgt ervoor dat het leven in de openbare 

ruimte ook tijdens de nachtelijke uren gewoon door kan gaan. Daarnaast is het een vakgebied waar technische 

ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen.  

 

Voorheen stelde de gemeenteraad vierjaarlijks het beheerplan openbare verlichting vast. Bij gebrek aan een 

beleidsplan werden in het beheerplan ook beleidsuitgangspunten vastgesteld. Wat hierbij echter ontbrak was 

een visie op verlichting en richtlijnen hoe openbare verlichting aan te sluiten op de gemeentelijke doelstellingen 

ten aanzien van bijvoorbeeld duurzaamheid en beeldkwaliteit, maar ook hoe kan worden gewerkt aan het  

stapsgewijs terugbrengen van het achterstallig onderhoud.  

 

In het beleidsplan wordt een visie uiteengezet waarin deze zaken samenkomen. Door slim om te gaan met 

beheer, duurzame technieken, energiebesparing en onderhoud, wordt het mogelijk om de verlichting een 

kwaliteitsimpuls te geven.  

 

Parallel aan het opstellen van het beleidsplan is ook het beheerplan openbare verlichting geëvalueerd en 

aangepast. Het beleidsplan zal de komende jaren richting geven aan de ontwikkeling van de openbare 

verlichting en zal een drie-eenheid gaan vormen met het beheerplan openbare verlichting en de jaarlijkse 

uitvoeringsplannen.  
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Beoogd maatschappelijk resultaat 

 

Met dit beleidsplan wordt ingezet op het behouden en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van de openbare 

verlichting. Een degelijke openbare verlichtingsinstallatie zorgt ervoor dat bewoners zich veilig kunnen voelen 

op straat en in het verkeer en dat de stad er aantrekkelijk uitziet. Daarnaast is het beleid gericht op 

duurzaamheid en waar mogelijk op het besparen van energie en grondstoffen. Dit komt het milieu als geheel 

ten goede. 

 

Een ander aspect is het maken van werk met werk. Aanleg, onderhoud en vervanging van de verlichting kan in 

een aantal gevallen gecombineerd worden met andere werken van zowel de gemeente (reconstructies, 

straatwerk, onderhoud aan riolering etc.) als van derde partijen (nuts- of kabelbedrijven). Door deze combinatie 

kan efficiënter gewerkt worden wat de hinder voor bewoners beperkt in en een aantal gevallen ook een 

financieel voordeel oplevert. In het beleidsplan zijn gebieden aangewezen waarin deze combinaties mogelijk 

zijn. Dit zijn dan ook de gebieden waar in de komende jaren op gefocust zal worden. 

 

Daarnaast is  een aantal keuzes gemaakt  in  de na te streven beeldkwaliteit en de verschillende producten die 

worden toegepast. Door op dit gebied een en ander te standaardiseren, wordt voor eenduidigheid in het 

straatbeeld gezorgd. 

 

Kader 

 

Duurzaam inkopen en het energieakkoord van het Rijk. De gemeente heeft zich ten doel gesteld om duurzaam 

in te kopen en om duurzaam het energie en materialen om te gaan. Daarnaast is de gemeente in 2013 een van 

de ondertekenaars van het energieakkoord van het Rijk geweest. De gemeente heeft daarmee aangegeven 

zich in te willen zetten om aan de doelstellingen van het akkoord bij te dragen. Deze doelstellingen worden 

gekenmerkt door de volgende uitgangspunten: 

- 20% energiebesparing op verlichting en verkeersregelinstallaties in 2020 t.o.v. 2013 

- 50% energiebesparing op verlichting en verkeersregelinstallaties in 2030 t.o.v. 2013 

- 40% slim energiemanagement op verlichting in 2020 

- 40% energiezuinige verlichting in 2020 

 

Coalitieprogramma 2014-2018. In het coalitieprogramma is de ambitie uitgesproken om het 

beeldkwaliteitsniveau van de openbare ruimte op niveau Basis te brengen. Dit geldt ook voor de openbare 

verlichting. Momenteel bevindt de installatie zich op niveau Basis Min. In het beleid wordt een aantal 

uitgangpunten geformuleerd die bijdragen aan het op een hoger kwaliteitsniveau brengen van de installatie. 

 

Begroting 2014-2018. In de begroting is voor de openbare verlichting voor 2015 een revolving fund ingesteld dat 

zal worden aangewend om jaarlijks een wijk te voorzien van LED verlichting en solo-net. 

 

Nota wijkgericht werken. In de nota wijkgericht werken stelt de gemeente zich ten doel om het wijkgericht 

werken in te bedden in  de gemeentelijke werkwijze. In het beleidsplan worden een aantal maatregelen en een 

werkwijze geformuleerd die hieraan bijdragen. Onderhoud en vervanging aan de verlichting wordt integraal 

uitgevoerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte.  

 

Argumenten 

 

Overkoepelend beleid 

Voor de openbare verlichting ontbrak het tot op heden aan een inhoudelijk beleidskader waarin keuzes werden 

gemaakt. Dit leidde ertoe dat regelmatig keuzes werden gemaakt op projectniveau. Met dit beleidsplan wordt 

een aantal doelstellingen vastgelegd en worden handvatten gegeven om deze doelstellingen gestalte te geven.  

 

Inzicht geven in de conditie de van de openbare verlichting 

Om een koers uit te zetten voor de ontwikkeling van de openbare verlichting in de komende jaren, is een 

inventarisatie van de conditie van het areaal uitgevoerd. Daarbij is onderzocht wat de onderhoudsachterstand is 

en in welke gebieden sprake is van achterstallig onderhoud. Daarnaast is het kabelnet in beeld gebracht en is 

een overzicht gemaakt van de verschillende duurzame oplossingen die al in de stad worden toegepast.  

 

Structureren van werkzaamheden in de komende periode 

De meeste doelstellingen zijn gericht op werken aan de openbare verlichting (onderhoud, aanleg van duurzame 

verlichting en een nieuw kabelnet). Om deze werkzaamheden te structureren en gericht uit te voeren, wordt in 

het beleidsplan een aantal handvatten geboden. Daarnaast wordt er een methodiek voorgesteld om werk met 

werk te maken en werkzaamheden aan de openbare verlichting te combineren met andere werken in de 

omgeving. 
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Moderniseringsslag maken 

Openbare verlichting is een vakgebied waar technische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Het is niet moeilijk 

om het overzicht kwijt te raken tussen alle producten die worden aangeboden. Het beleidsplan biedt handvatten 

om hierin een gedegen keuze te maken welke technieken wel en welke niet worden toegepast. Het gaat hier 

dan bijvoorbeeld om keuzes over het wanneer wel of niet toepassen van LED verlichting of diminstallaties.  

  

Verduurzamen van de installatie 

Duurzame verlichting implementeren is een belangrijke doelstelling voor de openbare verlichting. Duurzame 

verlichting draagt positief bij aan het milieu en aan het besparen van energie. Het is echter geen zaak van het 

vervangen van alle verlichting voor LED verlichting en het daarbij laten. Hier komen verschillende afwegingen 

bij kijken en het kan goed voorkomen dat LED verlichting niet de beste keuze is en er bijvoorbeeld beter gedimd 

kan worden. Het beleid maakt hierin keuzes. 

 

De gewenste kwaliteit in relatie tot de beschikbare middelen 
Voor de openbare ruimte en dus ook voor de openbare verlichting is de wens van de raad om het 
beeldkwaliteitsniveau Basis als uitgangspunt te nemen. Vanaf 2012 is de tot dan toe gehanteerde gemeentelijke 
systematiek van beeldkwaliteit voor onderhoud aan kapitaalgoederen aangepast. Waar mogelijk maken we 
gebruik van normen en/of landelijke toegepaste richtlijnen en kwaliteitsbeelden, zoals die van het “Centrum voor 
Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek” (CROW). Het huidige 
budget is voldoende om het bestaande areaal functioneel in stand te houden.   
 
In de begroting 2015 zijn in de vorm van een revolving fund extra middelen beschikbaar gesteld waarmee 
geplande werkzaamheden kunnen worden gecombineerd met investeringen in duurzame verlichting en het 
vervangen van Liander combi-net voor een gemeentelijke kabel (solo-net).  Op deze wijze kan een 
kwaliteitsslag worden gemaakt die zichzelf gaat terugverdienen. 

  

Maatschappelijk draagvlak 

 

Dit besluit is referendabel. Wij adviseren echter om een dergelijk referendum niet te houden omdat het 

onderwerp zich hiervoor onvoldoende leent. Openbare verlichting is een vakgebied waarbij technische 

overwegingen een belangrijke rol spelen. Het is daarom voor een niet-specialist lastig om gedegen afwegingen 

te maken ten aanzien van het onderwerp. Daarnaast wordt in het beleid ruimte gelaten voor de inbreng van 

bewoners van de stad ten aanzien van de verlichting in hun straat of buurt en is het daarom reëler om te sturen 

op maatwerk dan op een referendum. 

 

Financiële consequenties 

Het beleidsplan is opgesteld binnen de bestaande begroting en revolving fund. De beschikbare middelen 

bepalen het tempo waarin de doelstellingen worden bereikt.  

 

Communicatie 

De visie zal uitgangspunt zijn bij de communicatie naar bewoners over  inrichting van de openbare ruimte in hun 

straat of buurt. 

 

Realisatie 

Op basis van het beleidsplan zal het beheer en onderhoud van de verlichting uitgevoerd worden. 
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