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Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Beleidsplan openbare verlichting 2011-2021 

 

Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten:     

- het beleidsplan openbare verlichting 2011-2021 vast te stellen. 

 

Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling:     

Beleidsplan Zicht op Hillegom  (1999) 

Met dit beleidsvoorstel wordt de huidige kwaliteit van de openbare verlichting voor 

beheer en bij nieuwbouw gewaarborgd. Tevens creëren we een basis om nieuwe 

landelijk trends zoals donkertebeleid te ontwikkelen. 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

De gemeente Hillegom kent een beleidsmatige aanpak van de openbare verlichting. Na 

het opstellen van het beleidsplan Zicht op Hillegom, is er veel aandacht besteed aan de 

kwaliteit van de openbare verlichting en de verlichtingsinstallaties in Hillegom.  

Dit beleid wordt tot heden toegepast en uitgevoerd, waarbij alleen voor het fietspad 

Hillegom-Bennebroek expliciet een andere keuze is gemaakt. 

Dit beleid heeft tot goede resultaten geleid: Er is een kwalitatieve inhaalslag behaald.  

Er zijn meer armaturen (+23%) en lichtmasten (+22%) geplaatst. Dit doen we gelijktijdig 

met de reguliere vervangingen.   

 

In dit beleidsplan wordt voorgesteld door te gaan met de gekozen aanpak van structurele 

vervanging. Daar waar mogelijk passen we energiezuinige LED verlichting en dim 

“regimes” toe. Hiervoor hanteert de gemeente de volgende kaderdoelstellingen:  

o Doelstelling 1: Kwaliteit van de fysieke installatie, verlichting en organisatie in 

stand houden middels een kwalitatief goed beheer en onderhoud.     

o Doelstelling 2: Aanhouden van de minimum verlichtingskwaliteit conform de 

Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR) van de Nederlandse Stichting Voor 

Verlichtingskunde (NSVV). 

 

Daarnaast heeft de gemeente voor de periode 2011– 2021 de volgende ambities: 

Duurzaamheid en energiebesparing realiserenDuurzaamheid en energiebesparing realiserenDuurzaamheid en energiebesparing realiserenDuurzaamheid en energiebesparing realiseren    

o Ambitie 1: Moderniseren van verlichting in woonwijken zodanig dat deze tenminste 

aansluit bij de NPR kwaliteitsrichtlijnen van de NSVV.  
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o Ambitie 2: Moderniseren en dimmen van de verlichting op ontsluitingswegen. 

o Ambitie 3: Reductie van achterstallig onderhoud. 

 

Donkertebeleid doorvoeren Donkertebeleid doorvoeren Donkertebeleid doorvoeren Donkertebeleid doorvoeren     

o Ambitie 4: “Niet verlichten tenzij”. Alleen plaatsen van lichtpunten indien volgens 

NPR kwaliteitsrichtlijnen dit nodig is. 

o Ambitie 5: Toepassen van oriëntatie- of accentueringverlichting in plaats van 

masten indien de situatie dat toelaat. 

o Ambitie 6: Reductie van lichtvervuiling naar de hemel door toepassen van armaturen 

met minimale lichtstroom naar de hemel, voor alle nieuwe en te vervangen armaturen. 

 

Raakvlakken openbare verlichtingRaakvlakken openbare verlichtingRaakvlakken openbare verlichtingRaakvlakken openbare verlichting    

o Ambitie 7: Energiebesparing op reclameverlichting. 

o Ambitie 8: Duurzaam verlichting van gebouwen en herkenningspunten. 

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1. Het huidige beleidsplan is 10 jaar oud. 

2. De technische ontwikkelingen geven aanleiding het huidige beleid te actualiseren.  

      Hiermee versterken we onze ambitie om de kwaliteit openbare verlichting te 

 handhaven en tegelijk energie te besparen. 

    

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

Dekking van de kosten, € 110.000 per jaar, is opgenomen in de begroting. 

    

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie////ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie::::    

Het plan is opgesteld in overleg met afdeling R&O, de ondernemersvereniging IRH en 

woningcorporatie StekWonen.  

 

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    geen 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

De beschreven energiebesparing is gebaseerd op energieprijspeil 3e kwartaal 2010. 

Door prijsaanpassing van de energieprijs kan de beoogde financiële besparing op 

jaarbasis anders uitvallen. 

ABRI’s en reclameverlichting op lichtmasten zijn geen onderdeel van dit plan.  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop  

drs. A. Mans  

secretaris voorzitter 

 

Ter inzage gelegd: 

- Beleidsplan openbare verlichting 2011-2021 Gemeente Hillegom dd januari 2011  

- Participatiediagram openbare verlichting 2011-2021 

Informatie bij:dhr. R. van Eeten, r.vaneeten@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 376  


