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Raadsvergadering d.d. 17 april 2012 agendapunt 11  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 27 maart 2012 
 
Onderwerp:   Vervanging lampen en lichtmasten van de openbare verlichting  
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. H. Assies 
Behandelend ambtenaar: dhr. P.J. H. Kruit 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 931 
E-mail adres:   p.j.h.kruit@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                 Een krediet van € 250.000,-- beschikbaar stellen voor de vervanging 
                                              van verouderde TL achtige lampen en voor de vervanging van  
                                              verouderde lichtmasten      
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Overeenkomstig het beleidsplan Openbare Verlichting (2003 – 2013) dient weer een gedeelte van de 
verouderde lampen en lichtmasten te worden vervangen. Het gaat hierbij met name om oude TL-achtige 
lampen en verouderde lichtmasten. De verouderde armaturen met TLD lampen worden vervangen door 
nieuwe armaturen met energiezuinige PL lampen en gedeeltelijk door armaturen met LED verlichting. 
Overeenkomstig het beleidsplan is een inventarisatie gemaakt van de te vervangen lampen en 
lichtmasten. Voor een bedrag van ca. € 250.000,-- dient er geïnvesteerd te worden. Het gaat hierbij om 
270 armaturen met lampen en om 240 lichtmasten. 
 

Vervolgprocedure 

Na akkoordverklaring van de raad zal worden overgegaan tot opdrachtverstrekking en uitvoering van de 
werkzaamheden. 

Financiële consequenties 

Voor het vervangen van de verouderde armaturen en lampen en lichtmasten is een bedrag gemoeid van 
ca. € 250.000,-- met een afschrijving van 25 jaar tegen een percentage van 4,5 %. 
Voor de uit de investering voortvloeiende kapitaallast is in de begroting een bedrag van € 21.250,-- 
opgenomen in het programma wegen onder openbare verlichting.   

Adviezen 

Het huidige lampen arsenaal van de openbare verlichting  bestaat nog voor een deel uit verouderde en 
niet-energiezuinige TL achtige lampen. Naast het feit dat deze lampen ten opzichte van de lichtopbrengst 
(te) veel energie verbruiken, worden deze lampen niet meer geproduceerd.  
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Hoewel een groot deel van deze TL achtige lampen inmiddels overeenkomstig het beleidsplan is 
vervangen, zijn er nog diverse armaturen met verouderde TLD lampen die nog vervangen moeten 
worden door energiezuinige PL lampen. Daarnaast wordt een aanzet gemaakt met het vervangen van de 
verouderde lampen door LED verlichting.  
 
De te vervangen lichtmasten (lantaarnpalen) betreffen met name een gedeelte van de masten uit de jaren 
‘60 en ’70. Destijds was er mede vanwege de opgang van nieuwbouwwijken en uitbreiding van het 
wegennetwerk een grote toename van de productie van stalen en aluminium lichtmasten, waarbij de 
kwaliteit op langere termijn nu navenant is. Inmiddels zijn slechts bij urgente gevallen lichtmasten op  
adhoc basis vervangen als zijnde  ‘een technisch versleten lichtmast ‘. 
Het vervangingsprogramma is het afgelopen jaar in 2011 in samenwerking met Ziut (voorheen Enexis) 
onder het toen geldende regime van de E.G.D. samenwerkingsovereenkomst opgestart.  
 
De vervanging staat los van de wijziging in het onderhoud van de openbare verlichting dat vanaf 1 januari 
2012 tot 1 juli 2012 door Imtech Infra wordt uitgevoerd. (De werkzaamheden van Imtech bestaan 
overigens met name uit het voorlopig oplossen van storingen). 
Met ingang van 1 januari 2012 is door Drentse en Groningse gemeenten en de beide provincies de ‘oude’ 
E.G.D. samenwerkingsovereenkomst met Enexis en Ziut namelijk opgezegd. Dit is met name gebeurd 
om het structurele onderhoud van de openbare verlichting openbaar (Europees) gezamenlijk aan te 
kunnen besteden. Mogelijk dat de voorbereidingen hiervoor in de tweede helft van dit jaar zijn afgerond. 
Daarnaast stond ook het eigendom van de openbare verlichting ter discussie.  
Na het kort geding dat in februari op verzoek van Enexis heeft plaats gevonden heeft de rechter hierover 
inmiddels uitspraak gedaan. De raad is hierover per brief op de hoogte gebracht. 
    

Gevraagd besluit 

Een krediet van € 250.000,-- beschikbaar stellen voor de vervanging van verouderde TL achtige lampen 
en voor de vervanging van verouderde lichtmasten 
   
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


