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Voorstel:
1. Kennis te nemen van het uitgevoerde onderzoek naar de mogelijkheid over te kunnen gaan 

op ledverlichting. 
2. Akkoord te gaan met  overdracht eigendom en onderhoud verlichting naar de 

voetbalverenigingen.
3. Hiertoe een eenmalig bedrag beschikbaar te stellen van € 106.000 ten laste van de algemene 

reserve vrij besteedbaar.
4. Het onderhoudsbudget van de gemeentelijke sportparken te verlagen met € 10.600 per jaar 

en toe te voegen aan het begrotingssaldo.
5. De 5e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.



Inleiding: 
In uw vergadering van 27 september 2021 heeft u het onderwerp jeugdsportsubsidie en 
mogelijkheden lastenverlichting besproken en opdracht gegeven de mogelijkheid over te kunnen gaan 
op ledverlichting door sportverenigingen op gemeentelijk sportvelden uit te werken en ter 
besluitvorming voor te leggen. Inmiddels is dit onderzoek, in samenwerking met de 
voetbalverenigingen, uitgevoerd en treft u bijgevoegd aan. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk 
voorstel dat wij ter besluitvorming aanbieden. 

Argumenten:
2.1 Voordelen overschakelen op ledverlichting
Het overschakelen van de huidige traditionele gasnatrium verlichting op ledverlichting heeft de 
volgende voordelen:

 het overschakelen van huidige verlichting op ledverlichting is duurzaam
 door ledverlichting is beperking lichtverstrooiing naar bebouwde omgeving beter mogelijk
 door ledverlichting verbetert de kwaliteit van de verlichting van de velden

3.1. Overeenstemming met voetbalverenigingen
De sportverenigingen staan positief ten opzichte van een overgang naar ledverlichting. De 
voetbalverenigingen, als grootste gebruikers van de gemeentelijke sportvelden, hebben het voortouw 
genomen en hebben offertes gevraagd om duidelijkheid te krijgen over de hiermee gepaard gaande 
kosten. Ook hebben ze dit gedaan voor de overige geïnteresseerde sportverenigingen die gebruiker 
zijn van de gemeentelijke sportvelden, maar ook voor overige geïnteresseerde sportverenigingen die  
betrokken willen zijn bij dit onderzoek. Vervolgens is met de voetbalverenigingen nader ingegaan op 
de ontvangen offertes met consequenties en de mogelijkheid van overdracht van de verlichting naar 
voetbalverenigingen. Op basis van uitgevoerd onderzoek en gevoerde gesprekken hierover is 
gezamenlijk geconstateerd dat overgang naar ledverlichting mogelijk is als de gemeente bereid is voor 
een periode van 10 jaar het onderhoudsbudget aan verlichting als eenmalig bedrag beschikbaar te 
stellen. Op deze wijze vinden de voetbalverenigingen het verantwoord en zijn ze bereid eigenaar te 
worden van de verlichting.

Wel hebben de voetbalverenigingen aangegeven dat elke voetbalvereniging akkoord gaat onder 
voorbehoud van goedkeuring door de ledenraad. Hierbij wordt door elke voetbalvereniging gekoerst 
om deze ledenraadpleging eind november 2021 te hebben afgerond. 

3.2 Eenduidigheid verlichting via  overdracht verlichting naar voetbalverenigingen 
Bij verlichting is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen voetbalverenigingen en 
gemeente. De voetbalverenigingen betalen de energiekosten en als gemeente zijn we eigenaar van 
alle lichtbronnen (de lampen). Hiernaast zijn lichtmasten en armaturen of in eigendom van de 
gemeente of in eigendom van voetbalverenigingen. Als akkoord wordt gegaan met beschikbaarstelling 
van genoemd eenmalig bedrag dan gaat de gehele verlichting (lichtmasten en armaturen) over naar 
de voetbalverenigingen en komt de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de verlichting 
(eigendom, onderhoud en vervanging) in zijn geheel bij de voetbalverenigingen te liggen.

3.3 Vermindering elektriciteitsverbruik en CO2-verbruik
Wat hierbij ook vermeld mag worden, is dat overschakeling door voetbalverenigingen naar 
ledverlichting leidt tot vermindering van elektriciteitsverbruik (van 21%) en CO2-uitstoot. Omgerekend 
in jaarcijfers leidt dit tot een jaarlijkse vermindering van:

- het elektriciteitsverbruik met  5.955 kilowattuur.
- de CO2-uitstoot met 1.370 kilogram CO2.



Kanttekeningen en risico’s
3.1 Hoe zit het met overige sportverenigingen op gemeentelijke sportvelden 
Naast de voetbalverenigingen zijn er enkele sportverenigingen die gebruik maken van de 
gemeentelijke sportvelden en waarbij bij verlichting sprake is van een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid tussen sportverenigingen en gemeente. Van deze sportverenigingen is er één 
sportvereniging die heeft aangegeven ook onderzoek te willen doen naar overgang naar ledverlichting 
en dit is Korfbalvereniging d’Ommerdieck. Het onderzoek naar ledverlichting is maatwerk, waarbij 
praktisch per soort sport andere eisen/wensen c.q. mogelijkheden zijn. Het is dan ook niet gelukt om 
Korfbalvereniging d’Ommerdieck bij het onderzoek van voetbalverenigingen te betrekken. Op basis 
van de opgevraagde offertes voor Korfbalvereniging d’Ommerdieck vindt afzonderlijk overleg plaats 
met korfbalvereniging d’Ommerdieck, waarbij sprake is van dezelfde gemeentelijke insteek. Dit houdt 
in dat wij als gemeente bereid zijnvoor een periode van 10 jaar het onderhoudsbudget aan verlichting 
beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat Korfbalvereniging d’Ommerdieck de verlichting 
overneemt.

3.2 Hoe zit het met de overige geïnteresseerde sportverenigingen
Bij de overige geïnteresseerde sportverenigingen is er geen sprake van een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid tussen sportverenigingen en gemeente. De door de voetbalverenigingen 
opgevraagde offertes worden aan hen beschikbaar gesteld. Wel wordt met deze verenigingen in 
overleg gegaan om te kijken naar mogelijkheden van financiële ondersteuning vanuit de beschikbare 
gemeentelijke middelen voor duurzaamheid. Het is vervolgens aan de sportverenigingen of zij al dan 
niet over willen gaan op ledverlichting. 

Alternatieven:
Het voorgestelde eenmalige bedrag niet beschikbaar stellen
U kunt ervoor kiezen het voorgestelde eenmalige bedrag niet beschikbaar te stellen. Consequentie is 
dat de voetbalverenigingen niet eigenaar zullen worden van de verlichting en de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid tussen voetbalverenigingen en gemeente blijft. Ook wordt duidelijk dat de huidige 
verlichting bij verschillende sportvelden de komende jaren aan vervanging toe is. Gelet op de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen voetbalverenigingen en gemeente betekent dit hogere kosten 
dan het over te dragen onderhoudsbudget voor verlichting. Voor alle duidelijkheid: in de 
gemeentebegroting is tot op heden nog geen rekening gehouden met de hierboven genoemde 
vervanging.

Duurzaamheid:
Zoals aangegeven, is overschakelen van huidige verlichting op ledverlichting op verschillende wijzen 
duurzaam.

Financiële dekking:
Voor de overdracht van de verlichting aan voetbalverenigingen brengen wij het benodigde eenmalige 
bedrag van  € 106.000. ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar en verlagen wij 
tegelijkertijd het onderhoudsbudget van de gemeentelijke sportparken met jaarlijks € 10.600.

Communicatie:
De gemeente draagt zorg voor algemene communicatie rond de overdracht verlichting naar 
voetbalverenigingen. De voetbalverenigingen zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar hun 
leden. 

Vervolg:
Indien u instemt vindt verdere afwikkeling met de besturen van voetbalverenigingen plaats. Naast de 
financiële afwikkeling moeten in verband met wijziging eigendomssituatie verlichting de huidige 
gebruiksovereenkomsten worden aangepast. Dit zal dan gebeuren op basis van nieuwe 
gebruiksovereenkomst met VV Hoonhorst. Ook moet bij overdracht verlichting per voetbalvereniging 
worden gekeken naar mogelijke consequenties voor de huidige rechten van opstal. Hiernaast vindt 



vervolgoverleg met Korfbalvereniging d’Ommerdieck plaats. Ook zullen de voetbalverenigingen de 
overige sportverenigingen waarvoor offertes zijn opgevraagd aan hen beschikbaar stellen. Met deze 
verenigingen vindt vervolgoverleg plaats om te kijken naar mogelijkheden van financiële 
ondersteuning vanuit de beschikbare gemeentelijke middelen voor duurzaamheid. Het is vervolgens 
aan de sportverenigingen of zij al dan niet over willen gaan op ledverlichting.

Bijlagen:
1. Uitgevoerd onderzoek ledverlichting gemeentelijke sportvelden
2. De 5e begrotingswijziging 2022.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris /algemeen directeur,
drs. E. van Lente Ing. S.A.D.C. van Geffen



Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november, nummer 1369;

overwegende dat onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid over te kunnen gaan op ledverlichting;

gelet op de voordelen die het overschakelen naar ledverlichting met zich meebrengt;

gezien de overeenstemming die hierover met de voetbalverenigingen is bereikt;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van het uitgevoerde onderzoek naar de mogelijkheid over te kunnen gaan 
op ledverlichting. 

2. Akkoord te gaan met  overdracht eigendom en onderhoud verlichting naar de 
voetbalverenigingen.

3. Hiertoe een eenmalig bedrag beschikbaar te stellen van € 106.000 ten laste van de algemene 
reserve vrij besteedbaar.

4. Het onderhoudsbudget van de gemeentelijke sportparken te verlagen met € 10.600 per jaar 
en toe te voegen aan het begrotingssaldo.

5. De 5e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 20 december 
2021.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente            J. Leegwater MS


