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Onderwerp 

 

Beheer- en onderhoudsplan openbare verlichting 2021-2030. 

 

Voorstel 

 

1. Kennis te nemen van het beheer- en onderhoudsplan openbare verlichting 2021-

2030. 

2. Het huidige jaarlijkse exploitatiebudget te continueren en niet te verhogen. 

3. De afweging omtrent een eenmalig krediet ad € 763.000,- (kapitaallasten  

€ 27.442,-) voor het verlichten van de fietspaden naast de ringbanen en het 

verlichten van het fietspad Weert-Stramproy, mee te nemen bij de besluitvorming 

over het “uitvoeringsplan van het mobiliteitsplan”. 

 

Inleiding 

 

De openbare verlichting en  het bijbehorend beheer en onderhoud, vervult een belangrijke 

functie op het gebied van sociale- en verkeersveiligheid en draagt bij aan de 

aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze stad. In het beheer- en onderhoudsplan 

openbare verlichting 2021-2030 worden de doelstellingen en kaders beschreven voor de 

komende periode. De belangrijkste thema’s zijn kwaliteitsverbetering, innovatie en 

verduurzaming. In het plan komen alle zaken aan de orde die voor een verantwoorde 

duurzame openbare verlichting (OVL) noodzakelijk zijn. Er wordt ingegaan op trends en 

ontwikkelingen, de wijze waarop beheer en onderhoud plaatsvindt en de aanpak voor de 

komende periode.  

 

Via dit voorstel en onderliggend plan wordt ook inzichtelijk gemaakt wat er inhoudelijk en 

financieel kan binnen bestaande jaarlijkse exploitatiebudgetten voor beheer en onderhoud. 

Tevens wordt inzicht verschaft welke (extra) ambities en beleidskeuzes er zijn die via 

andere middelen gerealiseerd zouden kunnen worden. De afwegingen en keuzes 

hieromtrent kunnen dan op een later moment worden gemaakt bij de besluitvorming van 

de betreffende beleidsdocumenten. 

 

Beoogd effect/doel 

 

Met het nieuwe beheer- en onderhoudsplan openbare verlichting wordt beoogd een 

kwaliteitsverbetering ten aanzien van de openbare verlichting te realiseren. Uitgangspunt 

hierbij is het bijdragen aan de sociale- en verkeersveiligheid voor alle inwoners en 

bezoekers van de gemeente. Het plan draagt tevens bij aan de doelstellingen omtrent 

duurzaamheid door waar mogelijk vanuit beheer en onderhoud, energiebesparing en CO2-

reductie te realiseren.  
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Argumenten  

 

1.1. Het plan draagt bij aan het realiseren van een hoger kwaliteitsniveau van de 

openbare verlichting. Onder andere door: 

• Bij vervanging van de openbare verlichting wordt het lichtniveau en de 
gelijkmatigheid verhoogd, waarbij kwaliteitsniveau B (verlichting maximaal 10% 
boven of onder de norm) het streven is;  

• Bij vervanging van de openbare verlichting wordt ledverlichting en waar mogelijk 

dimmen toegepast; 

• Bij herinrichtingen in de openbare ruimte en GRP vervangingsprojecten wordt de 

verlichting aangepast conform de richtlijnen en wordt “werk met werk” gemaakt. 

 

Voor storingen en meldingen wordt het volgende nieuwe regime gehanteerd: 

• Niet urgente storingen worden binnen één werkweek verholpen. 
• Bij herhaalde storingen op dezelfde locatie of bij meerdere storingen in dezelfde 

straat worden deze binnen 3 werkdagen in behandeling genomen. 
• Bij hoge urgentie (bv. meerdere storingen in dezelfde straat) wordt binnen 24 uur 

en uiterlijk 48 uur het probleem in behandeling genomen. 
• Bij spoed (bijvoorbeeld gehele straat zonder verlichting of aanrijschade), wordt 

direct ingegrepen. 

 

1.2.      Het plan draagt bij aan een duurzame en innovatieve openbare ruimte door waar 

mogelijk energiebesparing en CO2-reductie toe te passen.  

Op het gebied van duurzaamheid wordt een vervolg gegeven aan de reeds 

ingezette strategie met verledden en waar mogelijk wordt ook dimmen toegepast.  

Dit levert een bijdrage in energiebesparing, CO2 reductie en kwaliteitsverbetering. 

Dit is conform de motie II.M.4 d.d. 1 juli 2015. Om naar de toekomst toe de 

duurzame ambities waar te maken en ook het effect van duurzame en innovatieve 

maatregelen te monitoren, is het van belang om het OV-net “te bemeteren”. Dit 

behoeft een éénmalige en relatief lage investering welke als prioriteit bij de 

begrotingsbehandeling wordt ingediend. 

 

2.1.      Door binnen het jaarlijks exploitatiebudget te schuiven met middelen, wordt 

ervoor gekozen om het budget niet te verhogen. 

Op termijn dient meer “inspectief onderhoud” te worden uitgevoerd om de oudere 

armaturen en lichtmasten te monitoren. Dit zorgt niet voor veiligheidsrisico’s maar 

heeft wel als consequentie dat er binnen het jaarlijks exploitatiebudget (verder te 

noemen; budget) minder geld beschikbaar is voor preventieve vervangingen en 

meer verduurzaming. In de paragraaf kanttekeningen en risico’s worden enkele 

scenario’s in beeld gebracht. 

 

3.1  Het nieuwe plan draagt bij aan de sociale- en verkeersveiligheid voor alle inwoners 

en bezoekers van de gemeente.  

In het plan wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan goede verlichting van 

de fietspaden naast de ringbanen en het fietspad tussen Weert – Stramproy, te 

realiseren. Dit is conform de motie I.M.6 d.d. 15 november 2017.  

 

De fietspaden naast de ringbanen zijn gemeentelijk eigendom want zij maken deel 

uit van de gemeentelijke fietsstructuur. Als de gemeente prioriteit geeft om naar 

aanleiding van de motie de fietspaden naast de ringbaan te verlichten, dan zal dit 

met gemeentelijke middelen bekostigd moeten worden. 

 

Bij het fietspad naast de weg tussen Weert en Stramproy is de Provincie 

wegbeheerder omdat het een N-weg is, hiertoe behoord ook het fietspad. De 

provincie is niet voornemens om financieel bij te dragen omdat het de beleidslijn 

van de Provincie is om geen fietspaden te verlichten. Er is dus ook geen prioriteit 
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en/of raakpunt met provinciaal beleid. Voor nu hebben we in beeld gebracht wat 

de benodigde kosten zijn naar aanleiding van de motie. Als de gemeente prioriteit 

geeft om naar aanleiding van die motie het betreffende fietspad te verlichten, dan 

zal dit met gemeentelijke middelen bekostigd moeten worden. 

 

3.2 Areaaluitbreiding zorgt voor hogere beheer- en onderhoudskosten.  

Het goed verlichten van de fietspaden langs de ringbanen en het fietspad tussen 

Weert – Stramproy is een areaaluitbreiding. Dit leid tot hogere beheer- en 

onderhoudskosten.   

 

Kanttekeningen en risico’s  

 

1.2 Het verder implementeren van led en dimmen in het areaal zal pas op langere 

termijn voordelen in de exploitatie opleveren. Bij de aanschaf zijn deze producten 

duurder dan traditionele producten. Er is een lange tijdsduur voordat het gehele 

areaal vervangen is. In één keer het gehele areaal vervangen zorgt namelijk voor 

grote kapitaalvernietiging. Reeds 27% van de verlichting in Weert is al verled en 

19% van de verlichting in Weert beschikt over een dimprofiel. Dit is gerealiseerd 

met het huidige jaarlijkse exploitatiebudget in combinatie met herinrichtingen in 

de openbare ruimte en GRP-projecten.  

 

2.1 In het plan wordt een levensduur gehanteerd van 25 jaar voor armaturen en 50 

jaar voor lichtmasten. Dit in combinatie met punt 1.2, het verder implementeren 

van led en dimmen, is kostenneutraal en binnen bestaande exploitatiebudgetten 

niet mogelijk. Daarom zijn er drie scenario’s doorgerekend om de verhoudingen 

tussen de ambities en het budget in beeld te brengen. 

 

1) Het voorkeursscenario betekent dat het budget voor beheer en onderhoud niet 

wordt verhoogd. Dan zijn echter de ambities niet haalbaar en wordt gewerkt 

met een levensduur van 30 jaar voor armaturen en 60 jaar voor lichtmasten. 

Hierdoor ontstaat op termijn “uitgesteld onderhoud” en is meer “inspectief 

onderhoud” nodig om oudere armaturen en masten te monitoren. Dit zorgt 

niet voor veiligheidsrisico’s, maar heeft wel als consequentie dat er binnen het 

budget minder geld beschikbaar is voor preventieve vervangingen en meer 

verduurzaming. In dit scenario is naar verwachting tussen 2035 en 2040 de 

openbare verlichting geheel verduurzaamd. 

  

2) Er is een scenario waarin de ambities uit het beheer- en onderhoudsplan wél 

worden behaald. Het budget dient structureel met € 175.000,- per jaar te 

worden opgehoogd om de ambities te realiseren. Dan hoeft er binnen het 

budget ook niet met middelen te worden geschoven hetgeen niet ten koste 

gaat van preventieve vervangingen en meer verduurzaming. In dit scenario is 

naar verwachting tussen 2030 en 2035 de openbare verlichting geheel 

verduurzaamd. 

 

3) Er is ook aan een “tussenscenario” gerekend. Als het budget structureel met  

€ 80.000,- per jaar wordt opgehoogd, dan verschuift de levensduur naar 27 

jaar voor armaturen en 55 jaar voor masten. In dit “tussenscenario” is er nog 

steeds “inspectief onderhoud” nodig om de oudere armaturen en masten te 

monitoren. Ook in dit scenario is er dus binnen het budget minder geld 

beschikbaar voor preventieve vervangingen en meer verduurzaming. In dit 

scenario is naar verwachting tussen 2033 en 2037 de openbare verlichting 

geheel verduurzaamd. 

 

Aangezien scenario 1 en 3 uitgaan van een langere levensduur van armaturen en 

masten, zal op termijn het aantal storingen en uitval waarschijnlijk toenemen.  
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Een besparing op dit moment kan daardoor leiden tot hogere beheerkosten op 

langere termijn. 

 

 

Scenario 2 en 3 zijn financieel niet haalbaar binnen de huidige jaarlijkse exploitatie 

voor beheer en onderhoud. Er zijn wel mogelijkheden om deze ambities te 

verwezenlijken, maar dan dient dit vanuit een breder perspectief te worden 

bezien. Bij de behandeling van de “routekaart energie” later dit jaar, zijn er 

mogelijkheden om ook de ambities op het vlak van openbare verlichting een 

impuls te geven. Openbare verlichting wordt in de “routekaart energie” 

opgenomen zodat er bij de besluitvorming inclusief de bijbehorende budgetten, 

een afweging kan worden gemaakt. 

 

3.1  Zowel m.b.t. de fietspaden naast de ringbanen als ook m.b.t. het fietspad Weert- 

Stramproy, zijn inkomende meldingen/klachten over wensen om verlichting aan te 

brengen zeer minimaal. Af en toe is er wel een melding of klacht betreffende een 

storing, maar dat is logisch. Wij adviseren dan de melder om die melding of klacht 

aan de Provincie door te geven als verantwoordelijk wegbeheerder, daarnaast 

maken wij ook zelf melding bij de Provincie. Als we in grote lijn de afgelopen vijf 

jaar bekijken dan zijn er bij zowel de fietspaden naast de ringbanen en de weg 

Weert-Stramproy, de inkomende berichten met wensen om verlichting aan te 

brengen op één hand te tellen.  

 

Aan de motie is invulling gegeven door opname in het plan. Het betreft aanleg van 

goede verlichting voor de fietspaden naast de ringbanen en naast het fietspad 

tussen Weert en Stramproy. Het verlichten van deze fietspaden wordt opgenomen 

in het uitvoeringsplan van het mobiliteitsplan zodat er bij de besluitvorming 

inclusief de bijbehorende budgetten, een afweging kan worden gemaakt. 

 

Financiële, personele en juridische gevolgen 

 

Exploitatie:  

Het jaarlijkse exploitatiebudget voor het beheer en onderhoud bedraagt € 400.000,-. 

Jaarlijks wordt binnen dit budget reeds circa € 175.000,- ingezet voor vervangingen en 

kwaliteitsverbetering, waaronder verduurzaming.  

 

Motie I.M.6 d.d. 15 november 2017: 

Dit kan gerealiseerd worden met een eenmalig investeringskrediet van € 763.000,-.  

Indien hiertoe bij de afwegingen rondom het uitvoeringsplan van het mobiliteitsplan wordt 

besloten, bedragen de kapitaalasten € 27.442. Daarnaast is voor het beheer- en 

onderhoud vervolgens een structurele jaarlijkse verhoging van het exploitatiebudget van  

€ 6.540,- noodzakelijk.  

 

Bemeteren OV-net: 

De éénmalige investering van € 100.000 om naar de toekomst toe de duurzame ambities 

waar te maken en ook het effect van duurzame en innovatieve maatregelen te monitoren, 

wordt als prioriteit bij de begrotingsbehandeling ingediend. 

 

Personeel:  

De huidige formatie is passend om het beheer en onderhoud van de openbare verlichting 

uit te voeren en te regisseren. Specifieke werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het maken 

van lichtberekeningen, worden uitbesteed. 
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Duurzaamheid 

 

Wanneer armaturen vervangen worden komt hier duurzame ledverlichting voor in de 

plaats. Deze strategie wordt ook in dit beheer- en onderhoudsplan voortgezet. Dit soort 

verlichting gaat langer mee en verbruikt minder energie. Ook het dimmen van verlichting 

biedt mogelijkheden om energie te besparen. Reeds 27% van de verlichting in Weert is al 

verled en 19% van de verlichting in Weert beschikt over een dimprofiel.  

 

Waar mogelijk worden kansen op innovatie verkend en toegepast in de vorm van pilots. 

Denk aan slimme openbare verlichting en internet, dynamische ‘licht op maat’ systemen 

en de lichtmast als elektrisch laadpunt.  

 

Door het verledden en het dimmen van openbare verlichting  wordt er naast 

energiebesparing ook winst geboekt voor de biodiversiteit. Verlichting kan het gedrag van 

nachtvlinders, vogels, insecten en amfibieën beïnvloeden door desoriëntatie, aantrekking 

of juist afstoting. Wij hanteren het principe “licht waar het moet, donker waar het kan”. 

Als de paragrafen kanttekeningen/risico’s en duurzaamheid in relatie worden gebracht, 

dan is het spanningsveld duidelijk te herkennen. Met de continuering van het huidige 

exploitatiebudget kan het beheer- en onderhoud, prima op het gewenste kwaliteitsniveau 

worden uitgevoerd. Tevens zijn er dan nog (beperkte) middelen voor vervangingen, 

vernieuwingen en verduurzaming, maar worden niet alle ambities behaald. Als alle 

ambities gerealiseerd moeten worden, dan maakt dit voorstel duidelijk dat dit niet kan 

binnen het huidige exploitatiebudget voor beheer en onderhoud. Daarvoor zal er naar 

investeringsmogelijkheden vanuit andere budgetten moeten worden bekeken zoals staat 

beschreven. 

 

Uitvoering/evaluatie  

 

Na vaststelling van het nieuwe beheer- en onderhoudsplan openbare verlichting 2021–

2030 wordt er op operationeel nivo gewerkt met een meerjarig uitvoeringsplan. 

 

Communicatie/participatie  

 

Bij vervangingen en aanpassingen, wordt gecommuniceerd met direct aanwonenden en 

via een persbericht.  

 

Advies raadscommissie  

 

De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als 

hamerstuk. 

 

 

 

Bijlagen  

 

Beheer- en onderhoudsplan openbare verlichting 2021-2030 
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Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Weert, 

secretaris, de loco-burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens 

 
 
 
 
 
 
 
G.J.W. Gabriëls 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-596703  

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 april 2020, 

 

 

 besluit: 

 

1. Kennis te nemen van het beheer- en onderhoudsplan openbare verlichting 2021-

2030. 

2. Het huidige jaarlijkse exploitatiebudget te continueren en niet te verhogen. 

3. De afweging omtrent een eenmalig krediet ad € 763.000,- (kapitaallasten  

€ 27.442,-) voor het verlichten van de fietspaden naast de ringbanen en het 

verlichten van het fietspad Weert-Stramproy, mee te nemen bij de besluitvorming 

over het “uitvoeringsplan van het mobiliteitsplan”. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juni 2020. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
 
 
 
C.C. Leppink-Schuitema 

 


