
 
Agendapunt 7a, GEEN HAMERSTUK 
Raadsvoorstel Openbare  Verlichting. 
 
Voorzitter,  
 
Vele storingen aan de openbare verlichting hebben vaak te maken met storingen die ontstaan in het 
ondergrondse gedeelte. 
We lezen in het raadsvoorstel dat dit te maken heeft met het ondergrondse gedeelte die van de 
netwerkbeheerder Enexis is.  
Het college geeft terecht aan dat ze in gesprek wil gaan met de netwerkbeheerder Enexis om te 
kijken of deze maatregelen kan nemen om deze storingen te verminderen.  
 
Een verzorgde, veilige  openbare ruimte is belangrijk voor onze inwoners, zowel verkeersveilig als 
sociaal veilig.  
Het sterk verouderde ondergronds netwerk van Enexis draagt daartoe niet bij.  
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? 
 
In het verleden heeft de voormalige gemeente Menterwolde een (extra)  bezuinigingsslag  gemaakt 
en toen reeds op een aantal plekken de openbare verlichting weg gehaald. 
Nog steeds bereiken ons signalen dat er verkeers- of sociale onveilige situaties zijn ontstaan in 
genoemde voormalige gemeente door het weghalen van openbare verlichting.  
Bent u op de hoogte van deze knelpunten?  
 
 
Inhoudelijk onze reactie op het raadsvoorstel: 
 
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?  
 
Wij kunnen ons vinden in het uitgangspunt; een openbare verlichting die duurzamer is. En tevens 
kritisch kijken of op sommige plaatsen openbare verlichting wel nodig is.  
Uiteraard moeten we investeren in energiezuinige ( bijvoorbeeld LED ) verlichting en gebruik maken 
van nieuwe technologische ontwikkelingen. Stil staan is achteruitgang en dat willen we niet. Of ik 
citeer uit het beleidsplan: 
Het resultaat van de uitvoering van dit beleidsplan zal een duurzame openbare verlichting zijn. Een 
openbare verlichting die zo weinig mogelijk energie verbruikt. Materialen gaan langer mee en zijn 
voor hergebruik geschikt. Bovendien is de openbare verlichting voorbereid op de toekomst als " 
Smart City " zich verder door ontwikkelt. 
Dat deze ontwikkeling verder doorzet, daar is de fractie van Gemeente Belangen Midden-Groningen 
van overtuigd. 
 
Dat we altijd rekening moeten  houden met de verkeersveiligheid  



Daarbij onderscheid maken tussen (hoofd) ontsluitingswegen en doorgaande wegen en 
verblijfsgebieden ( woonstraten, voet en fietspaden en winkel gebieden ) spreekt voor zich. Mijn 
fractie kan achter dit uitgangspunt staan. 
 
In de samenvatting van het beleidsplan lezen we. 
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 13201:17. 
   
Is 30% een realistische opgave? 
 
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? 
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? 
 
Een ander niet onbelangrijk element in dit raadsvoorstel is om het huidige beleid te harmoniseren.  
Tot zo ver in eerste termijn. 
 


