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Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Commissievergadering  Datum 12-apr-21 

Vragensteller   Gerrit Jan Veldhuis van de VVD-fractie 

Agendapunt/onderwerp 7. Beleidsplan Licht en donkerte in de openbare ruimte 

Eenheid   Openbare Ruimte 

Contactpersoon  Rob Olde Kalter 

Contactgegevens  r.oldekalter@dalfsen.nl 

    0644345803 

 

De VVD heeft de volgende technische vraag bij het Beleidsplan Licht en donkerte: 

We zien dat we de afschrijvingen over 25 en 50 jaar doen. Daarmee zorg je ervoor dat de 

investeringen over meerdere jaren uitsmeert. Nu ga je jaarlijks steeds hetzelfde bedrag activeren en 

afschrijven en doe je daarbovenop steeds een jaarlijkse investering waar je op afschrijft. In jaar 1 zijn 

de afschrijvingskosten dan bv €2.500 (afschrijvingskosten jaar 1 over investering jaar 1). In jaar 2 is 

dat  €5.000 (afschrijvingskosten jaar 2 over investering jaar 1 + afschrijvingskosten jaar 1 over 

investering jaar 2). In jaar 3 is dat €7.500 (afschrijvingskosten jaar 3 over investering jaar 1 + 

afschrijvingskosten jaar 2 over investering jaar 2 + afschrijvingskosten jaar 1 over investering jaar 3). 

Etc. Op die manier lopen de kosten jaarlijks op. Tel daarbij op andere afschrijvingslaten die we over 

heel veel jaren uitsmeren, zoals bv het voorplein. Waar het ons om gaat of we, doordat we 

afschrijven over hele lange periodes, volgende Raden/Colleges dan niet opzadelen met langdurige 

afschrijvingskosten. Is het niet beter om de afschrijvingsperiodes korter te houden? Dan heb je 

natuurlijk hogere afschrijvingslasten, maar dan zit je er niet zo lang aan vast. Hoe kijkt u hiernaar? 

 

Antwoord: 

Het klopt dat de jaarlijkse kosten oplopen. We schrijven af over de genoemde termijnen omdat we 

verwachten dat de armaturen en de lichtmasten deze levensduur hebben. De afschrijvingstermijnen 

van vaste activa welke een beperkte levensduur hebben, moeten gebaseerd worden op de  

verwachte toekomstige gebruiksduur (conform voorschriften). 

Indien we over kortere termijnen gaan  afschrijven betekent dat overigens ook dat de lasten op 

termijn even hoog worden dan dat we over een langere termijn afschrijven. Dat komt doordat dan 

over alle vervangingen wordt afgeschreven.  

 

 

 


