
 
 
Van: Schalkwijk, Ronald van 
Verzonden: 18-12-2017 21:21 
Aan: dik.hof@planet.nl 
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht; Leunenberg, Gerritjan; Balemans, Eric; Schouls, Ferdy; 
Heutenik, Michael 
Onderwerp: Antwoord op uw nieuwe vragen Openbare verlichting 

Beste meneer van 't Hof, 
 
In aanvulling op uw eerder gestelde vragen en onze eerdere reacties ontvangt u bijgaand de 
antwoorden op de nieuwe vragen die u gisteravond heeft ingezonden. Op deze korte termijn 
is het voor ons helaas niet mogelijk gebleken om alle 21 vragen (incl. de vraag in de aanhef) 
te beantwoorden. De antwoorden op vragen 10, 11 en 14 blijven we u verschuldigd.  
 
Ik hoop u hiermee nu voldoende informatie te hebben verstrekt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ronald van Schalkwijk 
Teamleider 
 
(N.B. Antwoorden in rood)  
 
Vragen zijn opgesteld aan de hand van de volgende documenten:  

• Raadsvoorstel d.d. 19 december 2017 overname areaal openbare verlichting;  
• Visie document 20171003 Overname areaal openbare verlichting van Citytec;  
• Kwaliteitsbepaling areaal Stichtse Vecht van het NLI;  
• Kontrakt Maarssen van PUEM d.d. 9-2-1984;  
• Kontrakt Breukelen van PUEM d.d. 9-2-1984.  

De volgende stukken ontbreken:  
• Kontrakt Loenen aan de Vecht van “waarschijnlijk” PUEM; Deze is niet voorradig, u heeft het 
contract met Lumineus, de rechtsopvolger van PUEM, ontvangen.  
• Contract met Citytec van 2014; Is u aansluitend op 18 december toegezonden  
• Bijlage (Excel sheet) bij kwaliteitsbepaling; Heeft u toegezonden gekregen  
• Bijlagen 1 en 2 bij de kontrakten van Maarssen en Breukelen. Zie antwoord op vraag 20  

  
Aan de hand van de twee contracten van 1984 voor Maarssen en Breukelen geldt dat volgens 
artikel 1 lid 3 “alle verlichtingsapparatuur” eigendom was van toentertijd PUEM.  
Aangezien PUEM is overgegaan na een aantal stappen in Citytec lijkt het aannemelijk dat 
Citytec juridisch nog steeds de juridische eigenaar is. Dit in tegenstelling tot hetgeen 
besproken is op het gemeentehuis en bevestigd is met de e-mail van 7 december 2017. 
Verder geeft het kontrakt nog een draai aan deze regel onder artikel 4. Bij aanleg van nieuwe 
bekabeling heeft de gemeente altijd alles betaald volgens lid 1a en volgens lid 1b heeft de 
gemeente voor elk verlichtingapparaat incl. aanleg een vergoeding per jaar betaald. Waarbij 
de gemeente dus eigenlijk eigenaar werd. De vraag blijft nu wat is waar en wie is nu juridisch 
eigenaar? Citytec claimt eigenaar te zijn ogv de oude contracten. Daar Kun je vraagtekens bij 
stellen zoal ook tijdens het met u gevoerde gesprek is aangegeven. Je kunt uitgaan van de 
visie dat de gemeente door natrekking juridisch eigendom heeft verkregen. ( zie advies CMS 
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2015). Wij hebben er voor gekozen niet de juridische weg maar de weg van onderhandeling 
te kiezen.  

Raadsvoorstel:  
1. Volgens de berekening van het NLI is de bepaalde waarde van 2,9 miljoen de 
boekwaarde van het totale areaal op dit moment. In het RVS staan ook de bijkomende 
kosten vermeld. Deze bijkomende kosten zijn voor de aanleg etc.. Het betreft een totaal 
bedrag van 1.479.000 euro. Waar wordt dit bedrag onderbouwd?  

Het bedrag van 2.9 miljoen is de waardebepaling door het NLI. De boekwaarde van 
Citytec bedraagt een hoger bedrag, wat na onderhandeling is uitgekomen op een 
afkoop van de boekwaarde van € 4.379.000. Het is niet zo dat het verschil tussen de 
4.379 miljoen en de 2.9 miljoen de overige kosten zijn. De hogere boekwaarde bij 
Citytec heeft o.a. te maken met een andere financieringssystematiek, etc.. Zoals in 
het raadsvoorstel is aangegeven zijn “bij de berekening van de 2.9 miljoen niet de 
kosten voor plaatsing, transport, vervanging en overige kosten meegenomen. 
Wanneer deze bijkomende kosten worden meegerekend, dan komt de totale 
kostenpost voor de gemeente aanmerkelijk hoger uit dan het met de exploitant 
overeengekomen overnameprijs.”.    

2. In de tabel "besparing" staan getallen achter jaartallen. Dit zijn besparingen per jaar. 
Echter in de grafiek wordt dat inzichtelijk gemaakt voor een langere periode dan de tabel 
aangeeft namelijk na 2025. Waar worden de getallen uit de tabel en de getallen na 2025 
in de grafiek onderbouwd?  

  
Om het raadsvoorstel niet onnodig te vullen met tabellen is gekozen om alleen t/m 
2025 te laten zien. De overige jaren zijn gestoeld op dezelfde cijfers als worden 
gepresenteerd t/m 2025.  
3.Onder de toelichting van de tabel en grafiek wordt over budgetten voor beheer en 
onderhoud gesproken die indirect uiteraard de besparing geven en waarbij tevens 
een inflatiecijfer is ingebracht. Waar is de onderbouwing van de budgetten? Deze 
budgetten komen uit de gemeentelijke meerjarenbegroting.  
4.Onder “overige opmerkingen”wordt gemeld dat er 100.000 euro per jaar 
beschikbaar gesteld wordt voor “onvoorzien”. Is dit bedrag meegerekend in de 
besparing of m.a.w. als de 100.000 wordt gebruikt wordt dan de besparing lager? 
Deze € 100.000 is niet meegenomen in de tabel met besparingen. Zie p.3 van het 
raadsvoorstel.  
Visiedocument:  

5. Waarom is het visiedocument opgesteld door de aannemer en niet door de 
gemeente? Het betreft een aanbod dat door Citytec aan ons is gedaan. Wij moeten hier 
nog mee akkoord gaan.   

  
6. Er wordt gesproken over “operational lease”, waarbij ook de risico’s bij de aannemer 
ligt. Kunt U verhelderen over welke risico’s men dan spreekt?  
7. In het visie document staan twee opties. Voor zover ik heb kunnen lezen wordt 
nergens echt duidelijk voor welke optie nu gekozen wordt. Welke optie gaat de 
gemeente nu uitvoeren?  

De optie “model 2” inclusief het op orde brengen van het areaal.  
8. Op blz.8 wordt er een berekening gemaakt voor optie 2 voor zover ik kan nagaan. 
Klopt dit?   

Ja dit klopt.  



9. In de tabellen op blz.8 worden de jaren 2016 en 2017 meegenomen. Wat hebben we 
aan deze getallen of is daar een speciale reden voor om te laten zien?   

Dit geeft de situatie aan vanaf het moment dat de gesprekken over overname zijn 
gestart.   

10. Als de gemeente in 2018 door overname eigenaar is, dan liggen de kosten voor het 
wijzigen van de verlichting met een te lange levensduur economisch of technisch bij de 
gemeente. Waarom dan de beide tabellen op blz.8 want de kapitaallasten komen dan 
alsnog?  

  
11. Met de tabel op blz.9 ben ik de weg kwijt. Waar komen de getallen van de 
investeringen nu vandaan, want op blz.8 staan andere getallen. Graag een uitleg!!!  

  
12. Vanaf blz.15 is er een contract toegevoegd. In het raadsvoorstel wordt gesproken om 
na drie jaar de OV op de markt te zetten. Onder 4 staat dat bij een goede beoordeling 
het contract met twee keer 1 jaar wordt verlengd. Waarom is deze zinsnede opgenomen 
als we na drie jaar de markt op gaan?  

  
Het betreft een standaard “voorbeeldcontract”. Als de raad instemt met het voorstel 
zullen we deze passage niet in het contract opnemen.  

  
Kwaliteitsbeoordeling areaal:  

13. Door het ontbreken van de Excel sheet is het moeilijk om een inschatting te maken 
van sommige opmerkingen. Kunt U mij deze Excel sheet doen toekomen?  

Is u toegestuurd per mail.  
14. Onder 3.7 wordt geconcludeerd dat het bestand van Citytec behoorlijk goed is 
doordat de afwijkingen tussen de 6 en 10% liggen. Echter de som van de afwijkingen ligt 
veel hoger, maar een totale som zou niet eerlijk zijn omdat er overlap zal zijn. Bent U het 
met mij eens dat als we ervan uitgaan dat er 6 punten afwijkingen tussen de 6 en 10% 
aanwezig zijn we kunnen zeggen dat de maximale afwijking tussen de 20 en 30% komt te 
liggen?  

  
15. Onder 3.7 wordt aangegeven dat we nu masten aan het vervangen zijn die nog 15 
jaar mee zouden kunnen. Wat is de reden dat er nu al wordt vervangen?  

Allereerst waren deze masten al 35 jaar oud. Daarnaast zijn er meerdere andere 
redenen die aan de keuze voor vervanging ten grondslag liggen. Zoals bijvoorbeeld 
toepassen van meer uniformiteit, moderniseren (led).  

16. Onder 4.2 wordt er aangegeven dat er gerekend wordt met een prijspeil 2016. 
Gezien het feit dat de Excel sheet ontbreekt dan zouden we kunnen zeggen dat de 
boekwaarde veel lager ligt dan de 2.900.000 die nu in het raadsvoorstel ligt. Waarom 
wordt hier met Citytec niet verder over onderhandeld?  

Het aanbod dat wordt gedaan is het ultieme resultaat van langdurige 
onderhandelingen.   

17. Onderaan blz.9 wordt aangegeven dat er 30 armaturen en 55 masten defect zijn. Ook 
hier zien wij geen verlaging van de 2.900.000. Wat is de reden dat deze armaturen en 
masten niet op de totaal som in mindering worden gebracht?  

Als onderdeel van het onderhoudsplan de komende 3 jaar worden deze 
vervangen/hersteld.  



18. Onder 5 wordt een uitleg gegeven over de gehanteerde “netto materiaalprijzen”. 
Ook hier wordt aangegeven dat de kortingen van Citytec (zeker gezien zijn omvang in 
geheel Nederland) veel hoger liggen. De volgende vragen hierover:  

a. Welk calculatieschema heeft de gemeente afgesproken met Citytec voor het 
verrekenen van de uitgevoerde werkzaamheden?  

Er is geen schema afgesproken  
b. Is er met Citytec o.b.v. de kwaliteitsbeoordeling van de NLI een overleg 
geweest om de juiste netto prijzen van Citytec te krijgen?  

Dit heeft mede geleid tot het eindresultaat van het aanbod.  
19. Hoe wordt omgegaan met de op dit moment nog geplaatste of te plaatsen armaturen 
of masten door Citytec ten aanzien van de overname, want die zitten dus niet in de prijs 
van 2.900.000? Alles wat nog geplaatst wordt vervalt aan de gemeente.  
20. Kontrakt Breukelen en Maarssen:  
21. Kunt u mij de bijlagen 1 en 2 bij het kontrakt aanleveren?  

Alles wat op dit moment voorhanden is hebben wij u aangeleverd.  
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