AGENDAPUNT NO. 11.
Voorstel tot vaststellen visie-document
verlichting van de openbare ruimte Aalten.

AAN DE RAAD

Samenvatting/Advies
Het visie-document verlichten van de openbare ruimte Aalten, gaat o.a. in op energiebesparing en
het terugdringen van de Co2 uitstoot. De mogelijkheden om energie te besparen worden hierin
toegelicht. Tevens wordt aangegeven in welke situatie de mate van verlichten wenselijk is.
Voorgesteld wordt het visie-document vast te stellen.
Aanleiding tot het voorstel
Voor de huidige beleidsplannen is het noodzakelijk de plannen te herzien. De oude gemeenten
Aalten en Dinxperlo hadden een beleidsplan respectievelijk uit 1996 en 1995. Gebruikelijk is om
beleidsplannen na een periode van 5 jaar te herzien. Dat deze herziening langer op zich heeft laten
wachten heeft te maken met de vele ontwikkelingen en vernieuwingen op het gebied van openbare
verlichting. Nu is er een visie-document opgesteld waarin wordt ingegaan op de wijze van verlichten
van de openbare ruimte. Tevens is de methode van energiebesparing en de mogelijkheden om dit te
bereiken verder uitgewerkt.
Inhoudelijke toelichting
Het visie-document bevat een aantal ambities en doelstellingen die wij de komende periode willen
bereiken. Belangrijk hierbij is het terugdringen van broeikasgassen en energiebesparing met de
mogelijkheden die momenteel voorhanden zijn. Led verlichting krijgt in dit plan de aandacht die het
verdient, rekening houdende met het kostenaspect. De huidige verlichting die vervangen wordt is
voorzien van een dimmer.
Relatie met bestaand beleid c.a.
Binnen het visie-document is rekening gehouden met de doelstelling om energie te besparen op
verlichting in de openbare ruimte. Na vaststelling van het visie-document wordt een uitwerkingsplan
opgesteld.
Afstemming met externe partijen/communicatie
Intern heeft afstemming plaatsgevonden tussen de afdeling Werken en FBI.
Tijdspad
Het visie-document kent een aantal ambities en doelstellingen die wij willen bereiken. Na vaststelling
wordt een uitwerkingsplan met vervangingsschema opgesteld voor de komende jaren.
Momenteel wordt de verlichting ouder dan 40 jaar vervangen en voorzien van een dimmer. Dit plan is
eind 2009 afgerond, dan is er binnen de gemeente geen achterstallig onderhoud meer. Met andere
woorden alle verlichting is jonger dan 40 jaar, op basis van economische levensduur.
Financiële consequenties
NVT.

Aalten, 24 november 2009
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten,
De secretaris,
De burgemeester,
J. Nobel

G. Berghoef
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gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 2009;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

BESLUIT:

het visie-document verlichting van de openbare ruimte Aalten vast te stellen

AALTEN, 26 januari 2010
De Raad voornoemd,
De Griffier,
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M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

