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A.

Samenvatting

Conform uw verzoek hebben wij een energiescan uitgevoerd ten behoeve van de openbare verlichting in
onze gemeente. Uit deze scan blijkt dat er, op basis van theoretische levensduur, sprake is van een
behoorlijke vervangingsachterstand, zowel bij de masten als bij de armaturen. Daarnaast blijkt dat het
toepassen van dimmen en LED verlichting leidt tot een aanzienlijke verlaging van het energieverbruik.
Nader onderzoek zal moeten aantonen voor welke dimregiem we moeten kiezen, welke investering
bedragen hieraan verbonden zijn, wat de gevolgen zijn voor het onderhoud et cetera. Eveneens zal uit dit
onderzoek en uit te voeren inspecties duidelijk worden of de op basis van de theoretische levensduur
veronderstelde vervangingsachterstand van masten en armaturen ook daadwerkelijk een kwalitatieve
achterstand is.
Zoals aangegeven in uw vergadering van december 2011 (voorstel "Sluitende begroting 2012 inclusief
september circulaire") wordt een en ander uitgewerkt in een beleid- en beheerplan openbare verlichting
dat wij u in de loop van 2012 ter vaststelling aanbieden. Het spreekt voor zich dat wij willen wachten met
de daadwerkelijke vervanging op de uitkomsten van dit onderzoek. In bepaalde gevallen is er echter
sprake van dusdanige risico's dat uitstel niet langer verantwoord is. Wij verzoeken u hiervoor een krediet
beschikbaar te stellen van € 215.000,--. Uiteraard zullen wij bij deze vervanging rekening houden met de
huidige ontwikkelingen/technieken.
B.

Voorgesteld besluit

Een krediet van € 215.000,-- beschikbaar te stellen voor de onmiddellijke vervanging van risicovolle
masten en armaturen in 2012.
C.

Aanleiding

Uw raad heeft destijds verzocht een energiescan van de openbare verlichting te laten uitvoeren en hierbij
ook de optie van LED verlichting te bekijken.
D.

Toelichting

De energiescan openbare verlichting is uitgevoerd. Deze rapportage ligt voor u in de raadsleeskamer ter
inzage. De belangrijkste bevindingen/conclusies uit deze rapportage zijn:
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1. Kengetallen energiescan.
• De totale vervangingswaarde van de lichtmasten en armaturen bedraagt € 5.235.000,-• Werkelijk energieverbruik per jaar 1.633.000 kWh; CO2-uitstoot 1.020.000 kg
• Jaarlijkse energiekosten: vastrecht € 65.000,-- en stroomverbruik € 85.000,-2. De huidige lichtmasten en armaturen zorgen voor risico’s.
Op basis van theoretische levensduur is een groot gedeelte van de openbare verlichting in Valkenswaard
verouderd. 54,5% van de lichtmasten is ouder dan 40 jaar en 32,1% van de armaturen is ouder dan 25
jaar. Er is dan ook sprake van achterstallige vervanging.
Verouderde masten betekent een risico op omvallen. Het niet tijdig vervangen van armaturen
(lamphouder) verhoogt het risico op het uitvallen van de verlichting. Dit brengt hogere onderhoudskosten
met zich mee.
3. Het wegwerken van de vervangingsachterstand vergt hoge investeringen.
Om de kwaliteit van de openbare verlichting weer op peil te brengen zal in de periode tussen 2012-2021
in totaal 61,8% van de lichtmasten en 72,2% van de armaturen moeten worden vervangen. Dit is een
optelsom van de achterstallige en reguliere vervanging. Theoretisch en op basis van kengetallen betekent
dit een vereiste gemiddelde jaarlijkse investering van € 425.000,--.
4. Alleen onzuinige lampen en voorschakel apparaten vervangen levert weinig energiereductie op
Vrijwel alle lampen in de huidige armaturen zijn energiezuinig. Een optie is het handhaven van de
huidige armaturen, alleen de niet energiezuinige lampen (en dan ook armaturen) vervangen en de
conventionele voorschakelapparaten vervangen door elektronische. Deze toepassing levert dan een
energiereductie op van slechts 2%.
5. Het dimmen van de verlichting geeft een grote energiereductie
Een betere optie is bij het vervangen van de armaturen, deze te voorzien van een elektronisch
voorschakelapparaat, een dimmer per armatuur en een energiezuinige lamp. Dimmen houdt in dat de
verlichting ‘s nachts wordt terug geschakeld tot een lichtsterkte van minimaal 40%, gelet op de eis van
voldoende licht voor het verkeer op straat en voldoende licht voor sociale veiligheid. Wordt dimmen
toegepast op het totale OV-net dan levert dit een reductie op het huidige stroomverbruik op van 30%.
6. LED verlichting met dimmen levert de meeste energiereductie op
De beste optie qua energiereductie is het toepassen van LED armaturen en lampen in combinatie met het
aanbrengen van een dimmer per armatuur. Als alle armaturen op deze manier worden vervangen dan
zorgt dit voor een reductie van 50 tot 65% van het huidige stroomverbruik.
Conclusie.
Zoals aangegeven is er sprake van een grote vervangingsachterstand en zal het bij de vervanging
toepassen van dimmen en LED verlichting leiden tot een verlaging van het energieverbruik. In eerste
instantie zal dit leiden tot hogere investeringsbedragen. De prijsontwikkelingen en de te realiseren
besparingen op het energieverbruik en de onderhoudskosten, zijn zeer waarschijnlijk dusdanig dat er in
zijn totaliteit toch sprake is van een besparing.
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Het beleid- en beheerplan openbare verlichting zullen hierover definitief uitsluitsel geven. Eveneens
wordt dan duidelijk welke kapitaalslasten met ingang van 2013 structureel in de begroting moeten worden
opgenomen ter instandhouding van de openbare verlichting. Op basis van de in 2010 vervallen
kapitaalslasten is hiervoor, na vaststelling van de perspectieven nota, structureel een bedrag geraamd van
€ 200.000,--.
Normaliter wordt gestart met de vervanging na vaststelling van de plannen echter, zoals ook uit de ter
inzage liggende stukken blijkt, is in bepaalde gevallen uitstel niet langer verantwoord. In hoofdzaak
betreft dit vervanging van masten. Bij de uitvoering hiervan houden we uiteraard rekening met de
nieuwste ontwikkelingen/technieken. Wij verzoeken u hiervoor een krediet van € 215.000,-- beschikbaar
te stellen. Bij de vaststelling van het beleid en beheerplan zullen wij u verzoeken een krediet beschikbaar
te stellen voor de hierna gefaseerd op te starten grootschalige vervanging.
E.

Beoogd resultaat

Onmiddellijk starten met vervanging van risicovolle “gevallen” bij de openbare verlichting en
vervolgens vervanging van masten en armaturen conform het in 2012 vast te stellen beheer- en
beleidsplan openbare verlichting, inclusief meerjarenplanning.
F.

Oplossingen

n.v.t.
G.

Argumentatie

Zie toelichting.
H.

Monitoring en evaluatie

Zie toelichting.
I.

Tijdpad

Vrijwel onmiddellijk starten met uitvoering en in de loop van 2012 uw raad een beleid- en beheerplan
openbare verlichting ter vaststelling aanbieden.
J.

Financiële gevolgen

Voor nu is een investering vereist van € 215.000,-- met bijbehorende kapitaalslasten van € 17.200,-- in
2013.
De hierna vereiste investeringen worden bepaald bij het vaststellen van het beleid- en beheerplan
openbare verlichting. Indicatief is hiervoor een gemiddeld jaarlijks investeringsbedrag geraamd van €
425.000,--.
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Ter indicatie leidt dit tot onderstaand overzicht voor de periode 2013 – 2015.
Begroting Begroting Begroting
2013
2014
2015

Omschrijving

Investering: € 215.000 (2012)
Investering: € 425.000 (2013)
Investering: € 425.000 (2014)
Investering: € 425.000 (2015)

17.200
x

Energie besparing
Totaal benodigd

17.200

16.856
34.000
x

16.512
33.320
34.000
x

-2.500

-5.000

48.356

78.832

In de begroting 2012 zijn onderstaande posten opgenomen:
Begroting Begroting Begroting
2013
2014
2015

Omschrijving
Energiezuinige straatverlichting
Vermindering branduren
Stelpost investeringen
Totaal beschikbaar

-30.000
200.000

-75.000
-30.000
200.000

-75.000
-30.000
200.000

170.000

95.000

95.000

Hieruit blijkt dat er voldoende beschikbare middelen gereserveerd zijn. De resterende budgetten 20122015 komen te vervallen.
K.

Communicatie

n.v.t.
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.

Bijlage(
Bijlage(n)

n.v.t.

Ter inzage liggende stukken

Energiescan en meerjarenplanning vervanging en schilderen dd. 13-10-2011.
Foto's risicovolle armaturen.
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