Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2011-58
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 17 oktober 2011
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: ‘Licht uit in buitengebied’
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Het verwijderen van de lichtmasten in het buitengebied komt de verkeersveiligheid en
de sociale veiligheid niet ten goede. Diverse burgers (zeker die in het buitengebied)
maken zich hier zorgen over. Is de keus om de lichtmasten te verwijderen alleen
gebaseerd op financiële motieven? Is het college zich ervan bewust dat het
veiligheidsniveau afneemt? Hoe denkt het college de zorgen van de burgers weg te
nemen?
2) Wat is het financieel voordeel voor de gemeente door de lichtmasten in het
buitengebied te verwijderen? Kortom, wat levert deze bezuinigingsmaatregel op?
Voor welk bedrag moet er dekking gevonden worden in de (meerjaren)begroting om
deze maatregel terug te draaien?
3) Het aantal lichtmasten in de bebouwde kom blijft ongewijzigd terwijl daar best
kritisch naar gekeken kan worden. Kan de besparing niet gerealiseerd worden door
het aantal lichtmasten in de bebouwde kom te verminderen? Door hierop te besparen
kunnen er in het buitengebied lichtmasten blijven staan…
4) In de besluitenlijst van B&W staat dat inspraak over de voorgestelde maatregelen niet
mogelijk is. Wel is er een informatieavond geweest waarop burgers hun ‘zegje’
konden doen. Waarom wil het college geen inspraak op dit onderdeel? Wat is de
uitkomst van de informatieavond? Zijn de plannen definitief en blijven de
gemeentelijke voornemens ongewijzigd?
Beantwoording
Inleiding.
De bezuiniging op openbare verlichting betreft niet de huidige ombuigingen maar is een
uitwerking van het raadsbesluit IBOR van 9 november 2010.
Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) omvat 6 beheeronderdelen
waaronder openbare verlichting waarvoor integrale beheerplannen zijn opgesteld.
Opdracht van de gemeenteraad en het college was om deze beheerplannen op te stellen
binnen de destijds beschikbare financiële middelen. Omdat het IBOR niet sluitend kon
worden gemaakt zijn er 5 bezuinigingsmaatregelen voorgesteld om het IBOR passend
te maken. Een van deze bezuinigingsmaatregelen betrof een structurele bezuiniging op
openbare verlichting; nl. het verwijderen van lichtmasten in het buitengebied. Het
raadsvoorstel is destijds vastgesteld.
Bij het zoeken naar bezuinigingsmaatregelen is op het gebied van openbare verlichting
gekeken naar het vigerende beleidsplan openbare verlichting (OVL) en de Nederlandse
richtlijnen voor openbare verlichting. Toetsing van het aanwezige lichtmastenbestand

toonde aan dat de verlichting in het buitengebied op een hoger niveau stond dan is
voorgeschreven in zowel het beleidsplan als in de Nederlandse richtlijnen (NPR).
Omdat het beheerplan openbare verlichting als uitgangspunt sober maar veilig heeft, is
gekeken welke lichtmasten in het buitengebied verwijderd kunnen worden, waarbij nog
steeds wordt voldaan aan de minimale eisen volgens het beleidsplan en de Nederlandse
richtlijnen. Op basis hiervan kunnen er in totaal 97 lichtmasten worden verwijderd.
Verlichting binnen bebouwde kom.
Bij het opstellen van de bezuinigingmaatregel op openbare verlichting is ook gekeken
naar de verlichting binnen de bebouwde kom. Deze voldoet vrijwel volledig aan de
minimale veiligheidseis binnen het beleidsplan en de NPR. Onderzoek heeft uitgewezen
dat hier slechts op zeer incidentele plekken een lichtmast kan worden verwijderd,
maximaal 10 stuks. De afgelopen jaren is reeds secuur naar de spreiding van de
verlichting gekeken binnen de hele gemeente. Indien wordt gekozen om de lichtmasten
te verwijderen binnen de bebouwde kom in plaats van erbuiten wordt niet meer
voldaan aan het beleidsplan OVL en de NPR. Hierdoor neemt de kans op ongelukken
toe en is er kans dat de gemeente aansprakelijk kan worden gesteld.
Financieel.
Gezien het bovenstaande is deze bezuinigingsmaatregel inderdaad gebaseerd op
financiële motieven om het IBOR sluitend te krijgen.
In januari 2011 is vervolgens van het IBOR-budget Openbare Verlichting al € 20.000,verlaagd (gezamenlijk met de 4 andere structurele bezuinigingen van in totaal €
85.000,-). Deze besparingen zijn vervolgens gebruikt als dekking voor de kapitaalslasten
voor de investeringen groen (bijv. het vervangingsplan Bomen Amerongerwetering en
andere grote vervangingsplannen) en voor de eenmalige kosten voor het uitvoeren van
deze bezuinigingsmaatregelen. Voor alle duidelijkheid: de betreffende investeringen
maken onderdeel uit van het vaststellingsbesluit m.b.t. de beheerplannen en zijn als
zodanig bedoeld om op dat moment bestaande achterstanden weg te kunnen werken.
Met het bezuinigingsvoorstel openbare verlichting wordt een structurele bezuiniging
behaald van € 20.000,-. De eenmalige uitvoeringskosten om dit te realiseren bedragen €
37.000,-.
Informatieavond.
Er is een bewonersavond ingepland waarbij o.a. de wethouder, de ambtenaar openbare
verlichting en een verlichtingsexpert van Citytec aanwezig zullen zijn. Bewoners
kunnen hun vragen stellen, hun visie geven en krijgen verdere uitleg. Deze avond zal
plaatsvinden op 10 november 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis. De resultaten van
deze bewonersavond kunnen nog meegenomen worden in de plannen. Echter moet
worden aangegeven dat toetsing zal plaatsvinden op het beleidsplan Openbare
Verlichting en de Nederlandse Richtlijnen en dat hierbij alleen wordt gekeken naar de
verlichting in het buitengebied. Een besparing op de verlichting binnen de bebouwde
kom is op grond van de richtlijnen niet mogelijk.
Een weg terug.
Uiteraard kan worden besloten om de maatregel niet uit te voeren en de verlichting in
het buitengebied te handhaven. Echter in de begroting van 2011 is al een structurele
budgetwijziging doorgevoerd, die tevens direct is gebruik als dekking voor de
benodigde groeninvesteringen (inmiddels ook reeds in uitvoering).
Dit houdt in dat er alternatieve dekking gevonden zal moeten worden van structureel

€ 20.000,- per jaar binnen de meerjarenbegroting, waaronder ook 2011.
Een andere optie is om de lichtmasten wel binnen de bebouwde kom te verwijderen,
waarbij men dan bewust moet zijn van het feit dat hiermee de minimale ondergrens
Veiligheid zoals genoemd en vastgesteld in het IBOR op de plekken waar ze worden
verwijderd niet meer kan worden gegarandeerd.
Gezien het feit dat de gemeenteraad in november 2010 akkoord is gegaan met de
voorgestelde 5 bezuinigingmaatregelen en het college op 9 augustus 2011 heeft
ingestemd met de uitgewerkte maatregelen zijn deze inmiddels allen opgestart. Enkel de
bezuinigingmaatregel OVL is nog niet uitgevoerd omdat de plannen eerst met de
bewoners zullen worden besproken.
Datum: 28 oktober 2011
Robbert Peek
wethouder

