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Aanleiding/ overwegingen
CityTec BV zorgt in Renkum voor de implementatie van het vervanging openbare verlichting project
en het onderhoud & beheer. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in februari 2019.
Conform het zogenaamde ‘Smart City Renkum model’ neemt Gemeente Renkum zitting in de
Stuurgroep die bestaat uit de gemeente Renkum en Smart City Renkum BV waarin op kwartaal
basis de voortgang en prestaties van de dienstverlening wordt gemonitord.

Vragen1
Vraag 1 Is de monitoring van de voortgang en prestaties van de dienstverlening die per kwartaal in de
(hierboven genoemde) Stuurgroep wordt besproken, inzichtelijk voor de gemeenteraad?
Antwoord Er is in het afgelopen jaar diverse malen met de stuurgroep om tafel gezeten om de problematiek te
bespreken. Dit naar aanleiding van het stilleggen van de werkzaamheden. De twee verslagen die
gemaakt zijn, zijn in te zien door de Raad. In 2019 is er geen overleg geweest met de stuurgroep
anders dan de startbijeenkomst. Dit omdat in 2019 pas laat met de vervanging gestart kon worden
als resultaat van het politieke proces en de bestelling van de materialen.
Vraag 2 Op welke manier is de te voeren lichtsterkte van de Openbare Verlichting in de dienstverlening
opgenomen? Als een absoluut getal, als een bandbreedte, anderszins? En is dit op gemeentelijk
niveau, per dorp of per wijk of straat vastgelegd?
Antwoord De lichtsterkte is als uitgangspunt meegenomen in de businesscase evenals de gelijkmatigheid. Het
uitgangspunt is om het licht zo goed mogelijk over de weg te verspreiden. Qua lichtsterkte houden
we 60% van de ROVL aan. Deze richtlijn geeft een advies over de hoeveelheid licht op straat.
Hetgeen wat wij hanteren is vergelijkbaar met gelijksoortige gemeenten. In onze gemeente hadden
we een diffuus verlichtingsbeeld. In sommige straten stond te veel licht en in andere straten te
weinig licht. Met de nieuwe verlichting wordt het lichtbeeld homogeen.
Met de nieuwe verlichting hebben we een goede verdeling van het licht. Hierdoor zijn de zwarte
vlekken op het wegdek weggenomen. In die donkere plekken vielen weggebruikers weg. Dit komt
doordat ons oog even tijd nodig heeft om te wennen aan donker. Met de nieuwe verlichting zijn deze
plekken niet meer aanwezig.

Vraag 3

Is het inregelen van lichtsterkte per straat of wijk onderdeel van de dienstverlening of wordt dat
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Antwoord

gezien als meerwerk? Indien het als meerwerk wordt gezien: op welke manier worden de kosten
vooraf gecalculeerd?
Dit is maatwerk kost per straat een X aantal uur maal een uurtarief. Door alleen keuzes te maken
op basis van het lichtbeeld worden andere belangen niet goed in beeld gebracht, zoals
duurzaamheid, lichthinder en lichtvervuiling. Een hoger lichtniveau wil niet zeggen dat er een beter
lichtbeeld ontstaat op straat. Dit willen we u graag laten zien met een rondgang buiten zodra het
weer mogelijk is. Daarom raden wij u nu aan de huidige lichtsterkte zo te laten.

Vraag 4 Wat waren de totale elektriciteitskosten van de Openbare Verlichting vóór de vervanging van de
lichtmasten (dus bijvoorbeeld over het jaar 2019)?
Antwoord €160.000,Vraag 5 Wat zijn de totale (te verwachte) elektriciteitskosten van de Openbare Verlichting ná de vervanging
van de lichtmasten?
Antwoord €63.350,Vraag 6 Welke straten zijn eind 2020 meegenomen in de door wethouder Maouche (raadsvergadering
september 2020) toegezegde ‘check op het lichtbeeld’ en wat zijn de bevindingen van deze
controle?
Antwoord Wij zijn in alle kernen van onze gemeente geweest en hebben inmiddels meer dan 100 straten
bekeken. De bevindingen zijn dat het licht zeer goed over de weg is verdeeld. Tijdens onze
rondgang is geconstateerd dat het voor sommige locaties wenselijk was om op een later tijdstip te
dimmen. Voor de uniformiteit hebben het gehele areaal vanaf 23:00 laten dimmen i.p.v. 21:00 uur.
Het licht feller zetten geeft niet het effect dat je erbij denkt. Zoals eerder aangegeven nodigen wij
de raad dan ook uit om zelf mee naar buiten te gaan. Vanwege de COVID pandemie is dit nog niet
mogelijk geweest.

Vraag 7

Antwoord

In september 2020 heeft het college aangegeven dat de beleidsregels met betrekking tot het
lichtbeeld op een later dan aanvankelijk gepland moment worden opgesteld. Wanneer worden
deze regels opgesteld en voorgelegd aan de raad?
Hierover wordt tijdig met u gecommuniceerd. Zoals aangegeven staat het in de planning voor 2022
(verwijzing stukken)
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