
 

 

 

         

 

AMENDEMENT 
(artikel 147b Gemeentewet en artikel 35 Reglement van Orde) 

Datum raadsvergadering: 21 september 2021 
Agendapunt:   Bestuursopdracht creëren budgettaire ruimte, fase 2 (328049)  

A. Projectvoorstellen waarvoor een raadsbesluit nodig is Agendapunt 
Nummer 6b1 
 

Onderwerp: Structureel dimmen Led verlichting en prijsafspraken openbare verlichting   

 
Amendement 
Het beslispunt wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 
Alle (waar mogelijk en gewenst) bestaande LED lichtpunten worden ingeschakeld en gedimd naar een 
niveau wat geen nadelige gevolgen heeft voor de sociale- en verkeersveiligheid. 
 
 
Toelichting 
 
Feiten 
De gemeenteraad heeft op 26 september 2019 het “beleidsplan openbare verlichting 2019 – 2023” 
vastgesteld. 
Als wegbeheerder draagt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte en  
heeft men een zorgplicht aangaande betreffende verkeersveiligheid en sociale veiligheid.  
De gemeente is tegelijkertijd aansprakelijk voor gebreken aan de openbare weg wanneer het 
in beginsel mis gaat met personen of schades.  
De openbare verlichting bijdraagt aan een sociaal veilige, verkeersveilige en een leefbare openbare 
ruimte. 
Bij eventuele klachten kan snel gereageerd worden door het betreffende lichtpunt aan te passen. 
Het energieverbruik voor de openbare verlichting moet worden teruggedrongen door stelselmatig over te 
gaan op dynamische LED verlichting. Hierdoor kan in de toekomst structureel meer bezuinigd worden. 
Er kan niet meer bezuinigd worden op minder lichtpunten omdat we dan niet meer voldoen aan de 
minimale normen voor verlichting. (richtlijnen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde 
(NSVV)). 
De gemeente Schouwen-Duiveland is de donkerste gemeente van Zeeland. Dat is een positief punt 
waar het gaat om de echte buitengebieden. Wij zijn een eiland met significant veel bezoekers die hier 
niet bekend zijn en de straatverlichting is een belangrijk veiligheidsaspect. 
 
Mening 
De VVD fractie is van mening dat de Gemeente de goede weg is ingeslagen door scherpere 
prijsafspraken te maken met leveranciers en de defecte verlichting te vervangen door dynamische LED 
verlichting. De mogelijkheden die deze techniek biedt waar het gaat om het reguleren van de lichtsterkte 
willen wij ten volle benutten. 
 
Voorstel 
Dit amendement voorziet er in dat alle bestaande LED lichtpunten die momenteel in de nachtelijke uren 
worden uitgeschakeld juist ingeschakeld blijven maar worden gedimd naar een niveau wat zorgt voor 
een substantiële kostenbesparing in het stroomverbruik maar geen nadelige gevolgen heeft voor de 
sociale- en verkeersveiligheid.  
 

 

Ingediend namens de VVD-fractie door Margo Lemsom. 
 
 
 
 

 
  



 

 

Besluit gemeenteraad op 21 september 2020: 
 
Met  … stemmen voor en  … stemmen tegen aangenomen / verworpen. 
 
Voor stemmen de fracties / leden: 
 
 
Tegen stemmen de fracties / leden: 
 
 

griffier                                                              voorzitter 
 
 
 
 

 
 

 


