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Kennisnemen van: 

Het conceptbeleidsplan 'Licht op openbare verlichting: overwegingen, keuzes en acties in 2014-2016' 

Inleiding: 

Op dit moment telt de gemeente Woerden 11.005 lichtmasten en 11.544 armaturen. Zowel qua ouderdom, 
uiterlijk, type, materiaal, mogelijkheden, rendement en stroomverbruik zijn er grote verschillen. Dat er een 
grote verscheidenheid in vorm, type en materiaal is vormt geen enkel probleem, integendeel. Dat is zelfs 
gewenst. Maar de grote verscheidenheid in rendement en stroomverbruik is wel een obstakel in de 
gemeentelijke ambitie om duurzaam en innovatief te zijn. En het feit dat 38% van de lichtmasten en 48% 
van de armaturen op korte of middellange termijn vanwege hun ouderdom naar vervanging verlangen, 
vereist van de gemeente Woerden helemaal aandacht. 

De masten en armaturen, die met elkaar de openbare verlichting vormen zijn op dit moment geen 
gemeentelijk eigendom. Citytec is eigenaar. Aan deze situatie komt binnenkort een eind. Op 13 augustus 
2012 heeft het College van Burgemeester en Wethouders alle contracten met Citytec opgezegd. De 
gemeente Woerden wil tegen acceptabele kosten gebruik maken van een in alle opzichten zo duurzaam 
mogelijke openbare verlichting en wil zelf eigenaar van de openbare verlichting zijn. Alleen dan kan de 
gemeente gericht op zoek naar innovatieve mogelijkheden, die meer rendement leveren, het kwaliteits- en 
serviceniveau verhogen en juist minder geld en energie kosten. 

In het conceptbeleidsplan 'Licht op openbare verlichting: overwegingen, keuzes en acties in 2014-2016' is 
geformuleerd welke stappen de gemeente Woerden de komende jaren wil gaan zetten op het gebied van 
openbare verlichting en waarom we dat gaan doen. 

Opbouw van het conceptbeleidsplan 

Het conceptbeleidsplan is als volgt opgebouwd: in de hoofdstukken 1 en 2 wordt een introductie gegeven 
van het thema openbare verlichting, de context, de rol en de (on)mogelijkheden. De hoofdstukken 3 t/m 6 
geven een overzicht van allerlei factoren waarmee openbare verlichting te maken heeft. In hoofdstuk 7 zijn 
de ambities en de stappen voor de komende jaren vermeld. 

Open discussie in de Commissie Ruimte: 06 februari 2014 
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Voor de behandeling van de conceptbeleidsplan in de Commissie Ruimte op 06 februari a.s. hebben we het 
verzoek gedaan om dit in de vorm van een open discussie te houden. De resultaten van deze discussie 



zullen gebruikt worden om de uitgangspunten uit het conceptbeleidsplan te heroverwegen en uit te werken 
tot een definitief beleidsplan. 

Opbouw van de behandeling 

Deel 1: Toelichting op het concept-beleidsdocument 
Huidige situatie en ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting 
Ambities en acties 

Deel 2: Open discussie 

Kernboodschap: 

Gezamenlijk de uitgangspunten van het conceptbeleidsplan verkennen en nagaan of deze tegemoet komen 
aan de wensen van de Raad. 

Discussie over de verschillende beleidsuitgangspunten: 
de wens voor het invoeren van Donkertebeleid ter voorkoming van lichthinder; 
de ambities: veilige installatie, duurzaam en innovatief, kwaliteit en financieel verantwoord; 
het verkrijgen van het eigenaarschap van de openbare verlichting; 
de wens om samen met andere gemeenten een corporatie te vormen voor het beheer en onderhoud 
van de openbare verlichting. 

Vervolg: 

Na het bestuurlijk instemmen met de uitgangspunten door het College van Burgemeester en Wethouders 
zal het conceptbeleidsplan worden behandeld in de Raadsbijeenkomst van 06 februari a.s. De uitspraken 
van de raadsleden over het conceptbeleidsplan zullen vervolgens gebruikt worden om een definitief 
beleidsplan voor de openbare verlichting op te stellen. Daarnaast zal er uitvoering worden gegeven aan de 
beschreven acties. 

Planning 
(voorstel tbv. besluitvorming) 

Datum Processtap 

1. februari 2014 

2. 06 februari 2014 

3. februari - mei 2014 

4. mei 2014 
5. juni 2014 

Gemeenteraad informeren dmv. conceptbeleidsplan 
Discussie in de Commissie Ruimte over uitgangspunten en 
ontwikkelmogelijkheden 
Kaders/resultaat van de discussie van de Raad uitwerken tot 
definitief beleidsplan 
Beleidsplan in College van B&W 
Beleidsplan in gemeenteraad 

Bijlagen: 

1. 'Licht op openbare verlichting: overwegingen, keuzes en acties in 2014-2016', 14L00136. 
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