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Voorstel:
Het beleidsplan openbare verlichting 2010- 2012 vast te stellen 
 
 
Inleiding:
In 2004 is het eerste gemeentelijke beleidsplan openbare verlichting voor de periode 2004 –2009 
vastgesteld.  Voor de periode 2010-2012 is er nu een nieuw beleidsplan opgesteld. Evenals in 2004 is ook 
nu een uitvoeringsprogramma aan het beleidsplan gekoppeld. 
In november 2009 hebben wij u een ambitieus uitvoeringsprogramma voorgelegd. Uw raad kon hier geen 
goedkeuring aan hechten. Het nu herziene beleidsplan omvat een minder ambitieus actieplan en is voor 
een kortere periode opgesteld.
 
Beleidskader en rol gemeente 
Er is geen wetgeving waarin is vastgelegd dat openbare verlichting moet worden aangelegd. Er zijn wel 
wetten waaraan de openbare verlichting wordt getoetst. Ook is er een belangrijke landelijke richtlijn voor de 
openbare verlichting die door de meeste gemeenten wordt gehanteerd. 
Deze uit 2002 landelijke NPR richtlijn gaat in 2010 volledig op de schop. Er zijn in de afgelopen 2 jaar in 
toenemende mate kritische kanttekeningen gemaakt bij de huidige richtlijn die onvoldoende gelegenheid 
gaf om energie te besparen. 
De verwachting is dat er met de nieuwe richtlijn een compleet nieuw fundament onder de openbare 
verlichting komt te liggen. Dit is de belangrijkste reden dat het beleidsplan voor slechts 3 jaar is opgesteld 
en niet zoals gebruikelijk voor een periode van 4 jaar.  
 
Alternatieven:
Er zijn geen verschillende scenario’s uitgewerkt met allerlei mogelijke alternatieven. Wel zijn alle 
mogelijkheden voor energiebesparing in dit plan benoemd en toegelicht. 
Gezien de beperkte looptijd van dit beleidsplan en gezien de financiële kaders is er bewust gekozen voor 
een goede mix tussen renovatie van de huidige openbare verlichting en besparing van energie. Met name 
is hierbij ingezet in het toepassen van dimtechnologie. 
 
Over drie jaar kan 35 % van de openbare verlichting in de nachtelijke uren tot 50% worden gereduceerd. 
De doelstelling van het door uw raad vastgestelde meerjarenprogramma klimaat en duurzaamheid 2009 –



 
 
 

  

 
   

 

2012 om 1,5 % per jaar op het energieverbruik te besparen op de openbare verlichting wordt hiermee 
gehaald. 
Voor het breed toepassen van Led technologie in de openbare verlichting wordt nog een afwachtende 
houding aangenomen. De prijs is nog (te) hoog en grootschalige toepassingen in woonwijken zijn er nog 
niet. Wel willen wij komende jaren bij een aantal projecten Led verlichting toe gaan passen.
 
Beleidsuitgangspunten:

1. Daar waar openbare verlichting wordt toegepast deze uit te voeren op basis van de NPR 13201-1 
 

2. In 2011 een tussenevaluatie te presenteren van de nieuwe NPR 
 

3. Een bedrag van 3 x € 120.000,= in de komende 3 jaar te investeren voor uitvoering van het 
opgestelde actieplan 

 
4. Bij inkoop van openbare verlichtingsproducten de duurzaamheidscriteria van Senter Novem als 

leidraad te hanteren 
 

5. Proeven met toe te passen Led verlichting geleidelijk uit breiden en de ontwikkelingen hierin 
nauwgezet te volgen 

 
6. In 2012 een geactualiseerd beleidsplan op te stellen 

 
 
Financieel kader:
In het investeringsplan 2010 tot 2013 is jaarlijks een bedrag van € 120.000,= opgenomen. De lasten 
hiervan worden ten laste van de reserve Volkshuisvesting gebracht. 
 
Voor de periode 2010 – 2012 is een concreet actieplan opgenomen van totaal € 360.000,=. 
 
Communicatie:
Gedurende de komende drie jaren zal in Kernpunten informatie worden versterkt bij het uitvoeren van de 
diverse deelprojecten.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 


