
 

AMENDEMENT 

Onderwerp: Kadernota 2018 – Openbare verlichting 
 

De raad van de gemeente Stede Broec in vergadering bijeen op 6 juli 2017 
 

Constaterende dat: 

 Het college voorstelt om vanaf 2018 € 10.000 extra structureel beschikbaar te stellen voor 

(versnelde) vervanging van LED verlichting; 

 Dit bedrag zelfs oploopt tot € 180.000 structureel wat overeenkomt met een investering van ruim 

€ 2,5mln; 

 Dit minder is dan het eerder voorgestelde bedrag van € 14.400 extra structureel per jaar. 

 Er nog geen uitgebreide toelichting op de duurzaamheids-investeringen (incl. LED verlichting) is 

gegeven. 
 

Overwegende dat: 

 De VNG duurzaamheidsafspraken heeft gemaakt; 

 Het vervangen van LED-armaturen een mogelijke invulling van deze duurzaamheidsafspraken is; 

 Het invullen van de duurzaamheidsafspraken en de invulling met betrekking tot vervangen van de 

LED armaturen voor Stede Broec niet in de commissies is behandeld; 

 De beantwoording van het college niet duidelijk heeft kunnen maken welke investering er gedaan 

wordt en of het de meest gewenste/efficiëntste investering in duurzaamheid is; 

 Onduidelijk is of de zuinigere en duurzamere LED verlichting daadwerkelijk zoveel extra 

structurele last gaat vragen; 

 De ontwikkelingen in duurzaamheid en LED verlichting snel gaan en wij als Raad betrokken willen 

blijven het investeren in duurzaamheid; 

 Er na 3 jaar voldoende ervaring is opgedaan met de vervanging van LED verlichting om via een 

gedegen voorstel de ontwikkelingen in duurzaamheid en LED verlichting toe te lichten en een 

onderbouwde evaluatie ons inziens op zijn plek is. 
  

Besluit:  

Het voorgestelde besluit onder 1, te weten:  

1. De kadernota 2018 van de gemeente Stede Broec vast te stellen. 

Te wijzigen in:   

1. De kadernota 2018 vast te stellen waarbij de stijging van het extra structurele budget voor 

openbare verlichting vanaf 2019 wordt geschrapt. 

 

Ondertekend door: 

CDA                            ……………………………………………………………………. 

Gemeente Belangen Stede Broec (GBS)    …………………………………………………………………….. 

Open en Duidelijk Stede Broec (ODS)      ……………………………………………………………………. 

PvdA/GroenLinks                 …………………………………………………………………….. 

Onafhankelijke Partij (OP)             …………………………………………………………………….. 

VVD                           …………………………………………………………………….. 


