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Onderwerp: Openstaande vragen naar aanleiding van ons gesprek d.d. 7 december 2017 
 
Beste heer Van ‘t Hof, 
 
Hieronder is het verslag gekopieerd dat u ons toezond naar aanleiding van de bespreking vorige 
week. Wij hebben in rood aangegeven welke tekstuele wijzigingen wij daarop hebben. Daarnaast 
heeft u ons verzocht om een aantal documenten aan te leveren. Voor zover aanwezig en relevant 
ontvangt u deze als bijlage: 

- Contract Loenen  
- Bestek Loenen behorend bij het contract Loenen 
- Rapport NLI 
- Bijlage bij rapport NLI 
- Juridisch advies CMS (2015)  

 
“Uit het overleg kwam het volgende naar voren: 
Alle 12.800 lantaarnpalen in de gemeente Stichtse Vecht zijn juridisch 
eigendom van de gemeente economisch eigendom van citytec, er is dus geen sprake van enige vorm 
van leasing;  
Alle bekabeling en bijbehorende schakelapparatuur voor zover niet in de lantaarnpaal zijn eigendom 
van Stedin; 
Het in het  raadsvoorstel genoemde bedrag was eerst ca. 5,1 miljoen en is na  
onderhandeling terug gebracht tot ca.4,3 miljoen; 
Het bedrag bestaat uit een afkoopsom voor de restwaarde/ boekwaarde van vernieuwde 
lantaarnpalen; 
Het contract met Citytec is per 1 januari 2018 opgezegd;  
Per jaar werd ca.1,2 miljoen betaald voor het onderhoud en beheer inclusief electriciteit; 
De gemeente heeft besloten niet een juridisch traject te gaan lopen om te kijken naar de juridische 
basis voor de afkoopsom; 
De gemeente heeft een inventarisatie laten uitvoeren door het NLI waarvan een rapport is. (heeft u 
ontvangen en sturen wij nogmaals mee, inclusief de bijlage) 
Onduidelijk is wat er precies betaald is de afgelopen jaren, maar er is wel sprake van een jaarlijkse 
overschrijding van het budget. Elk jaar is in de begroting weergegeven welke bedragen aan Citytec 
zijn betaald. Vaak is wel sprake geweest van een overschrijding op de post openbare verlichting 
omdat bijvoorbeeld geen rekening was gehouden met areaaluitbreiding. Overschrijdingen zijn 
gerapporteerd in de bestuurs/ managementrapportages aan de raad c.q. bij de jaarrekening.” 
 
De volgende vragen zijn  volgens u blijven staan: 
 
 

A. Op basis van welke contracten is de afgelopen jaren het onderhoud uitgevoerd? 
Bijgevoegd is het oude contract met de gemeente Loenen en de laatste overeenkomst met Stichtse 
Vecht. De oude contracten met Breukelen en Maarssen worden nog gezocht. Wij voegen bij deze 
beantwoording ook het advies van CMS juristen uit 2015. Zoals uit dit advies blijkt dat er verschillend 
gedacht kan worden over de juridische eigendom en de economische eigendom van de masten en 
armaturen. Weliswaar kan de redenering zijn dat de gemeente door natrekking eigenaar is geworden, 
maar dat zal haar niet ontslaan van de verplichting een vergoeding te geven voor de materialen. In het 
advies wordt ook verwezen naar de contracten van Breukelen en Maarssen (die zijn er dus gewoon) 
en met name de passage dat Citytec verplicht zou worden gesteld de palen en armaturen te 
verwijderen. Voor het overige verwijzen wij je naar het advies van CMS. 
De gemeente heeft er voor gekozen om niet langs de juridische weg, maar langs de weg van overleg 
met Citytec tot overeenstemming te komen. Het NLI rapport, waarin een waardering wordt gegeven 
van 2,9 mln, houdt alleen rekening met de waarde van de materialen; niet met doorberekening van 



ksote plaatsing, aansluiting, transport en verdere overhead kosten. Hiermee is bij de uiteindelijke 
overeenstemming (4,3 mln) wel rekening gehouden. Om een indruk te geven van de loop van de 
onderhandelingen doen wij u het voorstel van citytec d.d. 15 maart 2015 toekomen alsmede het 
voorstel van 25 september 2017. 
 

B. Waar zijn deze contracten? 
Zie boven. 

C. Is het onderhoud als preventief c.q.correctief of een combinatie daarvan uitgevoerd door 
Citytec? 

Als combinatie. Er geldt een bepaalde vervangingscyclus (preventief), maar bij aanhoudende klachten 
werd/ wordt ook correctief opgetreden. 
 

D. Hoe is de afkoopsom van Citytec opgebouwd c.q. samengesteld? 
Zie antwoord onder A. Er is rekening gehouden met de boekwaarde en alle bijkomende kosten. 
Willen jullie terugkoppelen als we een fout hebben gemaakt in bovenstaande opsomming. 
 
Tot zover de beantwoording van uw vragen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ronald van Schalkwijk 
Teamleider  
 
 


