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Kennisnemen van: 

Welke stappen er sinds januari 2017 zijn ondernomen om het service- en onderhoudsniveau van de 
openbare verlichting te verbeteren. 

Inleiding: 

Tot 2017 was het beheer en onderhoud van de openbare verlichting in handen van City Tec. De laatste jaren 
waren er regelmatig problemen met de openbare verlichting, hetzij dat er geen straatlantaarns brandden in 
straten of hele wijkdelen, hetzij dat de lantaarns dag- en nacht brandden. Het leverde tal van klachten en 
meldingen op en leverde een negatief beeld op richting de gemeente. Om meer grip te krijgen op deze 
terugkerende problematiek is in 2016 besloten dat de gemeente het beheer en onderhoud van de 
lichtmasten zelf gaat doen. Sinds januari 2017 is dit een feit en zijn er verschillende stappen gezet om het 
service- en onderhoudsniveau van het areaal openbare verlichting te verbeteren. De problemen met de 
kwaliteit van deze lichtmasten was binnen het leasecontract met City Tec niet adequaat op te lossen. Ook 
storingen werden onvoldoende snel verholpen. 

Bij het in eigen beheer nemen van de openbare verlichting is het niet zo dat nu alle problemen met 
openbare verlichting op termijn tot het verleden gaan behoren. Grootschalige uitval van openbare 
verlichting wordt veroorzaakt door stroomuitval en daarbij is netbeheerder Stedin aan zet. De gemeente 
ijvert voor een snelle oplossing, maar is afhankelijk van de mogelijkheden van de netbeheerder. Zelf mag 
de gemeente geen reparatiewerkzaamheden verrichten aan het stroomnet. 

Vanaf dit jaar wordt bij reconstructies in de openbare ruimte een eigen stroomnet aangelegd voor de 
openbare verlichting. Dit helpt weliswaar niet bij grootschalige stroomstoringen, maar maakt het wel 
mogelijk om bij beschadigde lichtmasten (bijvoorbeeld na een aanrijding) nu ook de vaak beschadigde 
stroomkabels of aansluitblokken te vervangen. Dit is tot nu toe niet toegestaan en zorgt soms voor lange 
wachttijden bij vervanging. 

Kernboodschap: 

In 2017 heeft de gemeente het eigendom van de lichtmasten overgenomen van City Tec. De rede van de 
overnamen is dat de kwaliteit en dienstverlening onvoldoende was. Inmiddels heeft realisatie en beheer 
verschillende actie ondernomen om het beheer weer onder controle te krijgen. Hieronder ziet u een 
opsomming wat er afgelopen periode is ondernomen: 



Bij reconstructies wordt een eigen elektriciteitsnet aangebracht; 
Inventarisatie OVL-areaal wordt in oktober 2017 afgerond en geïmplementeerd in Obsurv; 
Ernstige problemen met lichtmasten ouder dan 40 jaar worden in 2017 en 2018 aangepakt; 
Verlichtingsvisie en advies wordt actief ingebracht in alle reconstructies die gaande zijn; 
Extra inzet op duurzaamheid; 
Extra inzet op communicatie. . , , 

De volgende activiteiten zijn met de onderhoudsaannemer ingang gezet: 
« Snellere afhandeling van meldingen over kapotte lampen. De gemelde lampstoring moet binnen vijf 

werkdagen verholpen zijn; 
» In oktober 2017 wordt het gehele areaal gecontroleerd op lampstoringen; 
« Alle ANWB-borden worden voorzien van led lampen; 
» Keuzenotitie openbare verlichting voor de raad wordt voorbereid. 

Financiën: 

N.v.t. 

Vervolg: 

Keuzenotitie openbare verlichting in november aanbieden aan de raad. 

Bijlagen: 

N v t . 
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