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Samenvatting 
 
De VNG heeft zitting in de Taskforce Verlichting. Deze Taskforce heeft berekend dat een 
aanzienlijke energiebesparing in de openbare verlichting voor gemeenten haalbaar is. Hiertoe is 
een zogeheten Pluk & Play lijst opgesteld met daarin meerdere praktische en snel realiseerbare 
maatregelen die door gemeenten genomen kunnen worden. 
 
Naast de maatregelen is de ‘koploperaanpak’ van belang. Koplopers zijn gemeenten die een 
effectief uitvoeringsplan opstellen, gericht op het energiezuinig maken van de openbare verlichting 
en dat ook implementeren binnen de eigen gemeente. U kunt uw gemeente aanmelden als 
koploper op mailadres: duurzameoverheden@vng.nl  
 
 



 

 

 
 

Aan de leden 
 
 

 

 

 
informatiecentrum tel. 

 (070) 373 8020 
uw kenmerk bijlage(n) 

1 
betreft 

Energiebesparing openbare 
verlichting 

ons kenmerk 

BAMM/U200801684 
Lbr. 08/175 

 

datum 

15 oktober 2008 

 
Geacht college en gemeenteraad, 
 
Minister Cramer wil “meters maken” in het terugdringen van energieverbruik van de openbare 
verlichting (OV) in Nederland. Zij heeft een Taskforce Verlichting gevraagd om haar hiervoor 
instrumenten aan te reiken. Hetty Hafkamp (burgemeester van Bergen) is voorzitter van de 
Taskforce. Wethouder Rob Metz van Apeldoorn vertegenwoordigt daarin de VNG en 
gedeputeerde Jan de Wilde van de provincie Utrecht vertegenwoordigde het Interprovinciaal 
Overleg (IPO). 
  
Deskundigen vanuit de Taskforce hebben berekend dat de ambitie voor openbare verlichting om  
15% aan energie te besparen in 2011 en 30% in 2020 ten opzichte van 2007 haalbaar is. 
 
Instrumenten 
Om deze doelstelling te realiseren zijn een aantal maatregelen geformuleerd. Door het praktisch te 
houden kan snel, effectief en efficiënt energie bespaard worden. In de bijgevoegde “Pluk & 
Playlist” van de Taskforce zijn direct toepasbare maatregelen opgesomd, waarmee uw gemeente 
morgen al aan de slag kan.  
 
Koploperaanpak 
Onmisbaar bij het realiseren van de maatregelen zijn de landelijke koplopers op het gebied van 
energiebesparing. In Nederland worden op korte termijn minimaal 30 koplopergemeenten 
geworven. Na het inzichtelijk maken van de huidige situatie (een zogenaamde nulmeting), stellen 
deze koplopers voor zichzelf een effectief uitvoeringsplan op, gericht op het energiezuinig maken 
van de openbare verlichting. Dit uitvoeringsplan implementeren zij ook binnen de eigen gemeente. 
Hiernaast wordt van de koplopers verwacht dat zij andere (regio)gemeenten met hun kennis, 
ervaring en enthousiasme ondersteunen bij hun aanpak. Een sneeuwbaleffect zorgt er zo voor dat 
binnen drie jaar 443 Nederlandse gemeenten een actief plan van aanpak hebben en bij de 
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uitvoering van dit plan van aanpak concrete energiebesparingsmaatregelen doorvoeren.  
Ook binnen IPO wordt deze aanpak gehanteerd; er hebben zich al acht koploperprovincies 
gemeld.  
 
Aanmelden 
Een aantal koplopers gaat u al voor, zij zijn al actief bezig met een nulmeting, het opstellen van 
een plan van aanpak en het enthousiasmeren van buurgemeenten. Heeft uw gemeente ook de 
ambitie om tot de koplopers te behoren? Meldt u dan aan als koploper op mailadres: 
duurzameoverheden@vng.nl. Uw gemeente wordt dan als voorbeeldgemeente op de website 
www.duurzameoverheden.nl geplaatst. 
 
Hoogachtend, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 

 
 
 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
  
 
 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op VNG-net. Kijk op www.vng.nl onder brieven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




