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1. Voorstel  

 Het beleidsplan openbare verlichting 2021-2025 voor de duur van 5 jaar vast te stellen. 

 Dit beleidsplan in werking te laten treden met ingang van 1 mei 2020. 

 De financiële effecten verwerken in de voorjaarsnota 2020 en de begroting 2021. 

 

 

2. Inleiding 

Op 1 januari 2018 zijn de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde 

samengevoegd in de gemeente Midden-Groningen. Deze drie gemeenten kenden allemaal een visie 

op het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Met het vaststellen van dit beleidsplan 

wordt vanaf 1 mei 2020 duidelijkheid en vastigheid gecreëerd voor iedereen intern in de 

gemeentelijke organisatie maar ook daarbuiten. In dit beleidsplan zal toegelicht worden waarom er 

openbare verlichting is, wat de staat is van het huidige areaal en waar we naar toe gaan met de 

openbare verlichting. Ook gaat het beleidsplan in op de kosten.  

De gemeente Midden-Groningen beschikt over circa 17.000 lichtmasten in meer dan 60 

verschillende masttypen en uitvoeringsvormen. Variërend in hoogte van 0 cm (grondspots) tot 

masten van 10 meter hoog. Ook bestaan deze masten uit verschillende materialen zoals staal 

(levensduur 40 jaar) en aluminium (levensduur 30 jaar). Kijkend naar de leeftijd van onze 

lichtmasten, dan zien wij dat tussen 21% en 28% aan het einde van de technische levensduur is. In 

2018 hebben wij u deze situatie al geschetst in de voorjaarsnota en zijn wij in 2019 al begonnen 

met een inhaalslag om deze masten te vervangen. De gemeente Midden-Groningen is 

verantwoordelijk voor het bovengrondse deel vanaf de aansluitkast in de lichtmast. Het 

ondergrondse gedeelte is van de netbeheerder Enexis. Het ondergrondse net van de netbeheerder 

is sterk verouderd. Daardoor zijn er regelmatig storingen waar wij als gemeente Midden-Groningen 
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geen verantwoording voor en geen grip op hebben. Wij willen in 2020 en de komende 

beleidsperiode de gesprekken met de netbeheerder intensiveren om te kijken welke maatregelen 

er nog genomen kunnen worden om het aantal storingen en meldingen te kunnen reduceren.  

In het coalitieakkoord 2018-2022 Midden-Groningen “Samen komen we verder!” onderschrijft het 

college van Burgemeester en Wethouders het belang van de vier thema’s vanuit het Kompas. 

Groots in kleinschaligheid, Ieder mens telt, Economie van de toekomst en de Gemeente als 

bondgenoot. In het coalitieakkoord heeft de coalitie het volgende over de openbare ruimte 

afgesproken in het thema groots in kleinschaligheid.  

“Leefomgeving: Leefbaarheid heeft sterk te maken met “schoon, heel en veilig”. Een verzorgde 

openbare ruimte is belangrijk voor het woonplezier van onze inwoners.” 

Met dit uitgangspunt heeft het Nederlands Licht Instituut in nauwe samenspraak met de gemeente 

het nu voorliggende beleidsplan Openbare Verlichting 2021-2025 opgesteld.  

Als bijlage bij dit raadsvoorstel is het beleidsplan openbare verlichting 2021-2025 toegevoegd. Het 

beleidsplan bevat waarom en op welke wijze Midden-Groningen het beheer van de openbare 

verlichting heeft, houdt en aanbrengt. Een beschrijving van de huidige situatie en waar wij naar 

toe willen inclusief een omschrijving van de kosten. Per hoofdstuk is een paragraaf met 

beslispunten opgenomen. In het beleidsplan zijn er niet alleen bijlagen opgenomen waarin wij 

informatie geven over de belangrijkste kaders (wetgeving, provinciaal en gemeentelijk beleid) voor 

de openbare verlichting. Maar ook bijlagen met een beschrijving over maatschappelijke en 

technologische ontwikkelingen.  

Voor de volledigheid vermelden wij hier voor u de meest belangrijke beslispunten. Voor de 

toelichting en onderbouwing verwijzen wij u naar het beleidsplan. 

Bij nieuwbouw en vervangingsplannen willen wij lichthinder en lichtvervuiling voorkomen. 

Handhaven wij de illuminatieverlichting en willen wij schade voorkomen door aanrijdingen.  

Nieuwe parken en buitengebieden verlichten wij in principe niet, tenzij de verkeersveiligheid of 

sociale veiligheid in het geding is en alternatieven onvoldoende oplossing bieden. Ook hier 

handhaven wij de bestaande illuminatieverlichting. 

Bij het wegwerken van de achterstanden informeren wij de bewoners van wijken en straten.  

Wij willen openbare verlichting die duurzamer is. Hierbij kijken wij in de eerste plaats kritisch of 

openbare verlichting wel nodig is. In lijn met het Kompas maken wij gebruik van de meest 

energiezuinige verlichting (momenteel LED) en technologische ontwikkelingen (zoals dimsystemen). 

Om lichtvervuiling door openbare verlichting te voorkomen of te verminderen maken wij gebruik 

van de grenswaarden zoals aangegeven in de richtlijn Lichthinder van de NSVV.   

In het beleidsplan is een berekening gemaakt voor de kosten en budgetten die nodig zijn om 

uitvoering te geven aan het beleidsplan. Deze zijn conform onze financiële paragraaf in dit 

raadsvoorstel.  
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Voorstel 

Wij stellen u voor in te stemmen met het beleidsplan openbare verlichting 2021-2025 en de 

beslispunten die daarin zijn verwerkt.  

3. Publiekssamenvatting 

Het beleidsplan openbare verlichting 2021-2025 harmoniseert het beleid van de voormalige 

gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Door deze harmonisering kan onze 

openbare verlichting volgens dezelfde uitganspunten beheerd en onderhouden worden. 

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad is bevoegd om een besluit te nemen gelet op artikel 147, tweede lid, juncto artikel 108, 

eerste lid van de Gemeentewet en op artikel 19, eerste lid, van de Financiële verordening Midden-

Groningen 2018. 

5. Beoogd effect 

Met uw besluit is het beleid rondom het beheren en onderhouden van de openbare verlichting met 

ingang van 1 januari 2021 geharmoniseerd. 

6. Historische context 

De huidige gemeenteraad van Midden-Groningen heeft nog niet eerder een beleid op het gebied 

van openbare verlichting vastgesteld.  

7. Argumenten 

Het beleidsplan openbare verlichting 2021-2025 voor de duur van 5 jaar vast te stellen. 

Met uw besluit harmoniseert u het beleid. Met ingang van 1 mei 2020 zullen 5 jaar dezelfde 

uitgangspunten over het gehele grondgebied van Midden-Groningen gelden voor wat betreft het 

onderhoud en beheer van de openbare verlichting.  

Het resultaat van de uitvoer van dit beleid zal een duurzame openbare verlichting zijn. Een 

openbare verlichting die zo weinig mogelijk energie verbruikt en CO2 uitstoot. Materialen gaan lang 

mee en zijn voor hergebruik geschikt.  

8. Kanttekeningen en risico’s 

Het beleidsplan openbare verlichting 2021-2025 past binnen het huidige budget en de huidige wet- 

en regelgeving. Voor zover wij het nu kunnen overzien zijn er geen kanttekeningen en risico’s.  

9. Financiële paragraaf 

Dit beleidsplan kan uitgevoerd worden binnen de bestaande begroting voor openbare verlichting.  

 

Exploitatie 

De jaarlijks terugkerende kosten (exclusief kapitaallasten) voortvloeiend uit het beleidsplan zijn als 

volgt: 



   

 Pagina: 4 van 4 

 Datum: 13 februari 2020 

 Zaak: 2018-033172 

 

 

 

Energie € 325.500 

Dagelijks onderhoud € 294.650 

Groot onderhoud € 90.200 

Totaal € 710.350 

 

Deze kosten kunnen uit de bestaande begroting voor openbare verlichting gedekt worden. In de 

programmabegroting 2020 is voor de bovenstaande posten een bedrag opgenomen van in totaal € 

739.000.  

 

Investeringen 

In de begroting 2020 is meerjarig rekening gehouden met vervangingsinvesteringen voor de 

openbare verlichting van in totaal € 600.000 per jaar. De kapitaallasten voortvloeiend uit deze 

investeringen zijn al verwerkt in de begroting 2020.  

  

Effect op het begrotingssaldo 

Rekening houdend met de huidige begroting levert het beleidsplan een voordeel op van € 28.000 op 

jaarbasis. Doordat de ingangsdatum op 1 mei ligt, zal het voordeel in 2020 € 19.000 bedragen. Dit 

voordeel zal worden verwerkt in de voorjaarsnota 2020 en de begroting 2021.  

 

10. Communicatie 

Uw besluit zal via de gebruikelijke kanalen bekendgemaakt worden www.overheid.nl en op de 

gemeentelijke website.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Bij het opstellen van het beleid is gebruik gemaakt van input van interne en externe deskundigen.  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

 Het beleidsplan openbare verlichting 2021-2025 

 Het concept-raadsbesluit 

http://www.overheid.nl/

