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CDA, 

 

Vraag 1,  

Wordt er bij vervanging ook gekeken naar de plaats waar de verlichting staat? En dan de afstand tot 

de rijweg in verband met grote voertuigen. 

 

Antwoord 1, 

Ja, daar wordt op gelet. Plaatst bepaling is ook sterk afhankelijk van de materialen die worden 

toegepast, type paal en type armatuur. Maar ook de beschikbare ruimte bovengrond en 

ondergrond. Denkt u daarbij aan eigendommen, trottoirs en nutsvoorzieningen (gas, water, stroom, 

riool) in de grond. 

 

D66 

 

Vraag 2, 

Waarom alleen minder buiten de bebouwde kom en niet in het landelijk gebied of zelfs het 

stedelijk gebied? 

 

Antwoord 2, 

We gaan binnen de gehele gemeente kritisch kijken hoeveel openbare verlichting uit oogpunt van 

sociale en/of verkeersveiligheid nodig is. Dat doen we buiten de bebouwde kom, in landelijke en 

stedelijke gebieden. 

 

Vraag 3, 

Minder verlichting is niet perse minder veilig. Sterker teveel verlichting kan juist uitnodigen tot 

onveilig hard rijden. 

 

Antwoord 3, 

Binnen de beleidsvelden verlichting, wegen, verkeer en groen wordt bij projecten/vervangingen de 

afweging gemaakt welk gedrag in die situatie of omgeving wenselijk is. Niet of minder verlichten 

kan in bepaalde situaties gedrag positief beïnvloeden, bijvoorbeeld men gaat minder hard rijden. 

Daarnaast is ook sociale veiligheid een belangrijk aspect. Juist routes (b.v. fietsroutes naar school, 

kruisingen) wil je goed verlichten voor de verkeers- en sociale veiligheid en met verlichting kun je 

routes stimuleren met betrekking tot het gebruik. 

 

Vraag 4, 

Wordt ook gekeken naar alternatieven voor verlichting, zoals reflectoren voor verbetering 

veiligheid? 

 

Antwoord 4, 

Ja, zijn in het verleden al elke materialen toegepast als reflecterende slijtlagen, reflecterende 

bestrating en beter reflecterende belijning vanuit projecten. Binnen de huidige 

onderhoudsmiddelen voor verlichting en/of wegen is hier nu géén budget meer voor.  

 

Vraag 5, 



Wordt bij vervanging ook eerst kritisch gekeken of het met minder armaturen kan? Dit kan leiden 

tot minder onderhoud etc. en daarmee tot besparing. 

 

Antwoord 5, 

Ja, daar waar het kan gaan we minder armaturen plaatsen. 

 

GBMG 

 

Vraag 6, 

Op welke wijze kunnen we de netwerkbeheerder ertoe aanzetten om te investeren in hun 

ondergronds netwerk? Hebben we als openbaar bestuur ook rechtsmiddelen om de 

netwerkbeheerder aan te sporen om te investeren in hun verouderde ondergronds netwerk? Kunnen 

we als medeaandeelhouder, provincie en meerdere gemeentes zijn mede aandeelhouders, van 

Enexis Holding N.V. het vernieuwingsproces van het ondergronds netwerk versnellen? 

 

Antwoord 6, 

Recent zijn er door het “collectief” Groningen Drenthe gesprekken gevoerd met Enexis. In het 

gesprek zijn de doorlooptijden van netwerkstoringen en herhaalstoringen in het netwerk 

besproken. Er zijn diverse afspraken gemaakt. De belangrijkste zijn: 

 Ten behoeve van het verkorten van doorlooptijden in geval van netwerkstoring gaat Enexis, 

vanwege de beperkte capaciteit van eigen meetwagens, gebruik maken van meetwagens 

van derden. Al wil dit niet zeggen dat deze meetwagens direct beschikbaar en inzetbaar 

zijn. 

 Voor de herhaalstoringen in het netwerk (3x) zal Enexis onderzoeken of data, verzameld in 

het collectief, bruikbaar is om structurele net problemen inzichtelijk te krijgen waardoor 

constructieve oplossingen (bijvoorbeeld: vervanging van net gedeelten) kunnen worden 

ingezet in probleemgebieden. 

 Er zijn response tijden afgesproken over urgente en reguliere storingen. 

 Enexis zal een proces inrichten waardoor servicemonteurs van elkaar weten wat men al 

eerder heeft uitgevoerd om de storing op te lossen. Hierdoor wordt niet 3x een netzekering 

vervangen die de volgende dag toch weer aanspreekt omdat de oorzaak van aanspreken 

niet is opgelost. 

 Het grootschalig vervangen van het TF (Toonfrequent) signaal door een Dali systeem is 

inmiddels in gang gezet. 

 Als, bijvoorbeeld tijdens groepsremplace, open klemmen worden aangetroffen of wordt 

geconstateerd dat aansluitkasten technisch versleten zijn kunnen aannemers foto’s maken 

van het aansluitkastje en deze, samen met een prijsopgave voor vervanging, opsturen naar 

Enexis. Enexis zal de open klemmen of het aansluitkastje dan laten vervangen door de 

aannemer. 

Vanuit de aandeelhouders wordt er ook druk uitgeoefend op Enexis, rechtsmiddelen daarvoor zijn 

niet beschikbaar. Positief is dat Enexis zeker bereid is om het beter te doen. Gezamenlijk blijven 

we werken aan oplossingen om meldingen sneller te verhelpen.   

 

Vraag 7, 

Bent u op de hoogte van verkeers- of sociaal onveilige situaties in de voormalige gemeente 

Menterwolde door het weghalen van openbare verlichting? 

 

Antwoord 7, 



Een aantal jaren geleden is in voormalige gemeente Menterwolde openbare verlichting weggehaald. 

Van enkele bewoners hebben we toen positieve en negatieve reacties ontvangen.  

Natuurlijk komen er  individuele verzoeken van burgers of vragen binnen. Deze worden zorgvuldig 

bekeken en overwogen en vindt er een terugkoppeling plaats waarom er wel of niet ingegaan kan 

worden op de vraag. 

 

Vraag 8, 

Bij nieuwbouw en vervangingsplannen wil de gemeente lichthinder en lichtvervuiling voorkomen. 

Daar kunnen we niet op tegen zijn. Zijn we dat echt van plan?  Denk bijvoorbeeld een een mega 

reclamezuil langs de A7 van een fastfood keten? Daarvan zullen velen ook zeggen is dat geen 

lichtvervuiling? 

 

Antwoord 8, 

Het beleidsplan heeft betrekking op de openbare verlichting. Hiermee wordt alleen bedoeld de 

lantaarnpalen in de openbare ruimte die bij de gemeente in beheer zijn. In dit beleidsstuk wordt 

het terugdringen van lichthinder alleen gerelateerd aan de openbare verlichting. 

 

In bijlage 1: Kaders voor verlichting noemen we de Omgevingswet. Gemeente Midden-Groningen 

heeft een werkgroep Omgevingswet die bij de implementatie van deze wet omgevingswaarden 

kunnen stellen aan lichthinder veroorzaakt door derden. Aanvragen worden dan ook gehouden aan 

de regelgeving op dit punt. 

 

Vraag 9, 

In Midden-Groningen geldt dat de gemiddelde hoeveelheid licht tot maximaal 30 % lager mag zijn, 

mist de gelijkmatigheid 20 % hoger is, dan de te hanteren verlichtingsklasse uit de NPR 13201:2017.    

Is 30% een realistische opgave? 

 

Antwoord 9, 

Om deze vraag te beantwoorden moeten we eigenlijk de techniek in.  

Door de determineertabellen uit de NPR13201 te hanteren volgt voor verschillende soorten wegen, 

straten, paden, etc. een verlichtingsklasse. Voor de Midden-Groningen geldt dat de gemiddelde 

hoeveelheid licht tot maximaal 30% lager mag zijn, is een realistische opgave, ook als de 

voorwaarde van een hogere gelijkmatigheid (+20%) van toepassing is. 

 

Vraag 10, 

We lezen dat openbare verlichting in buitengebieden in principe niet hoeft. Bent u het met ons 

eens dat er eerst gekeken zal worden naar de verkeers- en sociale veiligheid ook voor genoemde 

gebieden voordat verlichting wordt weggehaald? 

 

Antwoord 10, 

We zijn het met u eens dat eerst gekeken moet worden of uit oogpunt van verkeers- en sociale 

veiligheid bestaande verlichting weggehaald kan worden. 

 

Vraag 11, 

Hoe we het wenden of keren, je ziet nu al veel lichtvervuiling in de buitengebieden, zeker bij de 

agrarische sector. Gaan we dit ook beperken en zo ja? 

 

Antwoord 11, 



Zie antwoord op vraag 8. 

 

 

 

 


