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onderwerp Energiebesparing in de openbare verlichting

Geacht College van B&W, geachte gemeenteraad,

Bijgevoegd ontvangt u een aantal aanbevelingen van Stichting Natuur en Milieu en de
Provinciale Milieufederaties op het gebied van openbare verlichting, gebundeld in een
brochure. Uit deze brochure blijkt hoeveel energiebesparing er op de openbare verlichting
in gemeenten mogelijk is en waarom deze energiebesparing momenteel nog onvoldoende
wordt gerealiseerd. Deze aandachtspunten zijn gebaseerd op leerervaringen in het kader
van het programma Economie Light dat Natuur en Milieu samen met diverse gemeenten,
Provinciale Milieufederaties en Philips Lighting heeft opgezet. Aan de hand van die
ervaringen wordt duidelijk dat gemiddeld 20% energie kan worden bespaard door oude
lampen en armaturen te vervangen door moderne zuinige lampen, dimbare
verlichtingsoplossingen en sensoren die reageren op duisternis. Een drietal gemeenten
(Nijmegen, Tilburg en Bernheze) zijn in het kader van dit project aangewezen als
koplopergemeenten. Zij hebben én beleid geformuleerd om energiezuinige verlichting op
grote schaal in hun gemeente mogelijk te maken én stelselmatig nieuwe
verlichtingstechnieken toegepast. Hiermee zullen de komende jaren tientallen procenten
energiebesparing worden behaald.

Wij willen u uitdagen om ook in uw gemeente het besparingspotentieel in de openbare
verlichting na te gaan. U levert daarmee een belangrijke bijdrage in het tegengaan van
klimaatverandering. Hiermee geeft u niet alleen het goede voorbeeld aan burgers en
bedrijven, maar energiebesparing levert op termijn ook geld op voor de gemeentekas en
voor burgers en bedrijven zelf. Uit eerdere energiescans bij gemeenten blijkt namelijk dat
investeren in moderne openbare verlichting een gemeente honderdduizenden euro's netto
winst door lager energiegebruik en lagere onderhoudskosten zal opleveren. De precieze
omvang van de financiële winst is afhankelijk van de omvang van uw gemeente en de
bestaande situatie van de openbare verlichting.
Daarnaast hebben voorbeeldprojecten aangetoond dat energiebesparingmaatregelen in
openbare verlichting hebben bijgedragen aan meer leefcomfort. Dat laatste verhoogt
uiteraard de aantrekkelijkheid van uw gemeente. Kortom, u draagt structureel bij aan het
terugdringen van klimaatverandering, u bespaart veel geld én de leefbaarheid in uw
gemeente gaat erop vooruit.

Wij vragen u nog voor het eind van uw raadsperiode een (up-to-date) beleidsplan openbare
verlichting op te stellen, waarin zaken als energie-efficiëntie, lichthinder en gericht
verlichten centraal staan. Een belangrijk onderdeel van een beleidsplan bestaat uit de
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vereiste investeringen voor energiebesparingsmaatregelen in de openbare verlichting. Om
dit concreet te maken, kunt u een 'lichtplan' voor uw gemeente laten opstellen door
hiervoor gespecialiseerde bedrijven. Een lichtplan geeft praktische informatie over wat
investeringen in zuinige openbare verlichting kunnen opleveren, zowel wat betreft
energiebesparingen als financiële winst.
Wij horen graag van u of uw gemeente de uitdaging aan gaat. Voor uw reactie en voor
advies kunt u contact opnemen met het Projectbureau Energiebesparing GWW van
SenterNovem (www.enerqiebesparinqqww.nn, Philips Lighting of de milieufederatie in uw
provincie. U kunt ook onze website www.natuurenmilieu.nl of www.economielight.nl
bezoeken.

Hierbij willen we u ook uw aandacht vragen voor de aankomende Nacht van de Nacht op 25
oktober. We roepen weer zoveel mogelijk gemeenten op om mee te doen. Samen kunnen
we meer aandacht vragen voor de schoonheid van de donkere nacht die bedreigd wordt
door een toenemende lichtvervuiling.
U hoort nog van ons! Meer informatie over lichthinder of de Nacht van de Nacht vindt u op
www. nachtva ndenacht.nl.

Met vriendelijke groet,
Natuur en Milieu De Provinciale Milieufederaties

Mirjam de Rijk Volkert Vintges
algemeen directeur portefeuillehouder lokale invloed
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