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De gemeente Stichtse Vecht heeft besloten de openbare verlichting in eigendom te verkrijgen. 

Hiervoor is een traject van overname gestart om deze overname per 31-12-2017 te realiseren. 
Ondanks dat de gemeente tevreden is over de dienstverlening van de huidige provider zijn er toch 
redenen dit traject in te zetten. 

Deze zijn: 
- De gemeente is in staat onder beter voorwaarden middelen aan te trekken. 
- De gemeente ziet Openbare verlichting als een onlosmakelijk onderdeel van de buitenruimte 

en het beheer hiervan als een kerntaak van de gemeente. 

Op dit moment heeft de gemeente een operational leaseovereenkomst, waarin naast het financieel 
eigendom ook de risico’s, het onderhoud, beheer advies en enginering en de realisatie is 
ondergebracht. 
De gemeente beschikt op dit moment (mede door personeelsverloop) niet over de organisatie om al 
deze taken in eigen beheer op te pakken. 

Het voornemen is om dit jaar het eigendom te verkrijgen en om de organisatorisch zaken de 
komende tijd bij de huidige provider onder te brengen. Hierover zijn de volgende afspraken gemaakt. 

Met het beheren en vervangen van de openbare verlichting zijn de volgende handelingen gemoeid. 

- Beleid en regie  
o Afstemming op gebied van wet en regelgeving en algemene aanvaardbare richtlijnen 

en normen. 
o Afstemming op andere beleidsterreinen 
o Afstemmen binnen financiële kaders 
o Keuzes van verlichtingsoplossingen diverse vormen van de van de openbare ruimte 
o Keuze voor verlichtingsmateriaal binnen deze categorie 
o Keuze van het lichtniveau, Brand en schakeltijden 

 
- Advies en enginering 

o Advisering over lichttechnische oplossingen (lichtniveau, lichtkleur, lichtniveau, 
dimregimes) 

o Advies onderhoudscyclus 
o Advies Materiaaltoepassing 
o Total life time cost 
o Enginering kabelinstallatie 
o Enginering van de lichtinstallaties 

 
- Realisatie  

o Projectmanagement, planning en coördinatie met derden(netbeheer) 
o Realisatie aanpassingen en uitbreidingen 
o Plannen en realisatie onderhoud 
o Storingsmanagement/Reparatie defecten  
o Logistiek en inkoop 
o Vergunningaanvragen 
o Klicmeldingen 
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De huidige provider heeft aangegeven mee te werken aan een geruisloze overgang. Hierdoor creëert 
de gemeente continuïteit in de dienstverlening en schept het de ruimte en tijd deze taken over te 
nemen. Naast de continuïteit in de dienstverlening naar de burgers geeft dit ook continuïteit bij de 
provider, waardoor de overname van de verlichting tegen aantrekkelijkere voorwaarde kan worden 
gerealiseerd.  

Het aanbod: 

Een overeenkomst van drie jaar voor de overdracht, advies, enginering realisatie en volledige 
ondersteuning bij beleid en regie vraagstukken 

Volledige beleidsplan op basis van keuzes van de gemeente 

Volledig opleiding en inwerktraject om aan het einde van de overeenkomst zelf de openbare 
verlichting te kunnen uit voeren of uit te besteden Incl. een half jaar nazorg aan het eind van de drie 
jaar.  

Volledige meer jaren begroting 

En ieder jaar een beheerplan met de bijhorende financiële consequentie. 
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Allonge gemeente Stichtse Vecht - CITYTEC 

 

Op basis van de gegevens van de Gemeente ontstaat het volgende overzicht van de situatie in het areaal. 
In het vervangingsaantal is ook rekening gehouden met een aantal masten in de buitengebieden die reeds 
voor het verstrijken van de economisch levensduur te veel zijn aangetast.  
 

 Totaal > ELD* > TLD** Vervangen per jaar 

Masten 11776 2810 1839 613 

Armaturen 12028 4800 3606 1202 
*>ELD = economische levensduur in aantallen overschreden 
**>TLD = technische levensduur in aantallen overschreden 

Tabel 1: Situatie areaal per februari 2017 

 
De financiële kaders maken het niet mogelijk om bijvoorbeeld alle masten en armaturen waarvan zelfs de 
technische levensduur is overschreden, binnen 1 jaar te vervangen. Ook kan niet alle verlichting waarvan 
de economische levensduur is overschreden, versneld vervangen worden door een energiezuiniger 
alternatief analyse maken op basis van leeftijd. 
 
Bij vervanging dient ook rekening gehouden te worden met de aanbevelingen uit de NPR… waarin de 
richtlijnen voor de verlichting in de verschillende soorten gebieden zijn vastgelegd. Het naleven hiervan is 
in het kader van de verkeers- en sociale veiligheid is niet verplicht, maar wel algemeen geaccepteerd, bij 
problemen en ongevallen zal een rechter bij het bepalen van de schuldvraag zich hierdoor laten leiden, 
Desondanks kan in gevallen hier beargumenteerd worden afgeweken. Deze afwijken zullen met deze 
argumenten een onderdeel moeten zijn van het beleidsplan.  
 
De winkel blijft open tijdens de verbouwing 
Het voorgaande vraagt om een creatieve maar gestructureerde benadering waarbij de drie kernwaarden 
in balans zijn. Een grondige analyse van het areaal gaat vooraf aan een goede meerjarenplanning. 
Grootschalig onderhoud 
Omdat City Tec in de voorgaande jaren het beheer heeft gedaan, is er veel lokale kennis en kennis van het 
aanwezige areaal in de Gemeente Stichtse Vecht. Vooralsnog wordt ten behoeve van het beleid 
vastgehouden aan hetgeen tot op heden met de huidige provider is overeengekomen. Zij hebben op basis 
hiervan 2 scenario’ s voorgelegd voor een vervangingsplan voor de komende periode 

Om te komen tot een goed meerjarenplan kunnen de volgende stappen worden gevolgd: 
 
Analyse data m.b.t. onderhoud status, kwaliteit, leeftijd en mogelijkheid tot besparing. 
 
Hiervoor zijn 2 opties uitgewerkt. 
Optie 1. Uitwisselen vindt plaats op basis van 1/20 e deel van de arm en 1/40 e deel van de lichtmasten. 
Deze optie zorgt ervoor dat het jaarbudget gelijk is en dat op lange termijn achterstanden worden 
weggewerkt. 
Optie 2. Uitwisselen vindt plaats op basis van realisatie van de afspraken in het energie akkoord welke 
namens de gemeenten door de Ver. Van Nederlandse gemeente en de rijksoverheid zijn overeen 
gekomen. Hiermee worden de achterstanden voor 2020 weggewerkt. 
Uit de analyse komt na voren dat ten behoeve van optie 1 de volgende vervangingen worden 
gerealiseerd. 
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Optie 1: Ervanuit gaande dat er elk jaar 1/20 en 1/40 van het areaal vervangen wordt   

                      
Aantal 2018 2019 2020    Totaal    
masten vervangen 294 294 294              882    
armaturen vervangen 601 601 601   1803    

  

voor het eerste jaar 
gelden de volgende 
aantallen per 
woonkern        

       

Nigtevecht   mast armatuur     
object vervangen   45 45     
armatuur 
vervangen    30     
Loenersloot         
object vervangen   36 36     
armatuur 
vervangen    17     
Vreeland         
object vervangen   65 65     
armatuur 
vervangen    41     
Loenen aan de 
vecht         
object vervangen         
armatuur 
vervangen    58     
Kockengen         
object vervangen         
armatuur 
vervangen    89     
Breukelen         
object vervangen   151 151     
armatuur 
vervangen    88     

  Aantallen  jaar 1 297 
 

620     
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Om per wijk tot een afstemming te komen worden deze objecten grafisch weergeven en worden 
afgesloten gebieden op eenduidige wijze aangepakt. Als voorbeeld hebben wij de grafische weergave van 
Breukelen toegevoegd. 
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Optie 2: Ervanuit gaande dat er geen masten en armaturen ouder zijn dan 40 en 20 jaar , eind 2020  

        
Aantallen 2018 2019 2020    TOTAAL    
masten vervangen 613 613 613 1839    
armaturen vervangen 1202 1202 1202 3606    

 

Jaar 1 , Voorstel 
versnelt vervangen:        

       

Nigtevecht   mast arm     
object vervangen   154 154     
armatuur 
vervangen    113     
Loenersloot         
object vervangen   36 36     
armatuur 
vervangen    17     
Vreeland         
object vervangen   65 65     
armatuur 
vervangen    41     
Loenen aan de 
vecht         
object vervangen         
armatuur 
vervangen    58     
Kockengen         
object vervangen         
armatuur 
vervangen    89     
Breukelen         
object vervangen   217 217     
armatuur 
vervangen    192     
Maarssen         
object vervangen   120 120     
armatuur 
vervangen    77     

  Voorstel jaar 1 592 1179     
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Als voorbeeld is de kern Breukelen in een verdere detaillering uitgewerkt.  
Deze uitwerking zou afdoende moeten zijn voor het vaststellen van het budget een in de begroting.  

  
Analyse en berekeningen leiden tot een overzicht (Voorbeeld) 

 
Als laatste stap volgt dan nog de uitwerking in uitvoeringsplannen. 
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Financiële uitwerking 

Door City Tec 2 verschillende mogelijkheden tot vervanging van het areaal financieel uitgewerkt na 
dat deze eigendom is geworden van de gemeente. 
Hieronder zijn de twee uitgewerkte modellen via een financieel overzicht weergegeven. 

In model 1 de situatie waarin alle masten ouder dan 40 en alle armaturen ouder dan 20 jaar in 3 jaar 
worden vervangen. 

Financieel overzicht gemeente bij doorgaande lease zonder vervanging. 

2017 is gebaseerd op uitgaande brief 

november 2016           

Niets doen 2016 2017 2018 2019 2020 

Kapitaallasten armatuur 502.500 513.400 513.400 513.400 513.400 

Kapitaallasten mast 439.400 439.900 439.900 439.900 439.900 

Leeftijdscorrectie 381.900 -369.000 -379.622 -387.935 -404.117 

Onderhoud armatuur 71.100 69.700 71.094 72.516 73.966 

Onderhoud mast 54.000 54.400 55.488 56.598 57.730 

Storingen armatuur 71.900 72.100 73.542 75.013 76.513 

Storingen mast 34.500 34.600 35.292 35.998 36.718 

Beheer  56.100 56.500 57.630 58.783 59.958 

Energie 85.500 76.900 78.438 80.007 81.607 

Totaal 933.100 948.500 945.162 944.279 935.675 

  

 

Model 1 hierin wordt 1/40 deel van de masten en 1/20 deel van de armaturen in 3 jaar vervangen. 
Overzicht kosten onderhoud en beheer nadat de gemeente het areaal in eigendom verkregen heeft 
uitgaande van 2% inflatie per jaar. 

Ieder jaar 1/40 van masten en  1/20 van armaturen - 

onderhoud 2016 2017 2018 2019 2020 

Kapitaallasten armatuur 0 0 0 0 0 

Kapitaallasten mast 0 0 0 0 0 

Leeftijdscorrectie 0 0 0 0 0 

Onderhoud armatuur 71.100 69.700 69.531 67.795 66.025 

Onderhoud mast 54.000 54.400 55.488 56.598 57.730 

Storingen armatuur 71.900 72.100 72.960 73.254 73.554 

Storingen mast 34.500 34.600 35.292 35.998 36.718 

Beheer  56.100 56.500 57.630 58.783 59.958 

Beheer en onderhoud bovengronds areaal Op Buuren            3.358        3.425        3.494         3.564 

Beheer en onderhoud ondergronds net en aansluitkasten 

installatie Op Buuren           2.500        2.550        2.601          2.653 

Energie 85.500 76.900 77.457 77.045 76.624 

Totaal 373.100 370.058 374.333 375.567 376.826 

Mutatie   -2,4% 1,1% 0,3% 0,3% 

Gemiddelde stijging periode 2018 - 2022           

            

vervangen masten   0 294 294 294 

vervangen armaturen   0 601 601 601 



                                                                    9                                                                             
 

 
 

 

Overzicht investering gemeente om in 3 jaar 882 masten en 1803 armaturen te vervangen en het 
overzicht of de gemeente hiermee te voldoen aan het energie akkoord 2020. 

vervangen masten   0 294 294 294 

vervangen armaturen   0 601 601 601 

Ieder jaar 1/40 van masten en  1/20 

van armaturen - investeringen 2016 2017 2018 2019 2020 

Masten - incl. kosten Netbeheerder 0 0 149.940 152.939 155.998 

Armaturen 0 0 214.557 218.848 223.225 

Totaal 0 0 364.497 371.787 379.223 

            

Energie (2013: 2.082.329 kWh) 1.942.372 1.922.500 1.898.460 1.851.323 1.805.110 

Mutatie t.o.v. 2013 (ultimo jaar) -6,7% -7,7% -9,9% -12,1% -14,3% 

Slim (ultimo jaar) 5,5% 7,5% 12,5% 17,5% 22,5% 

Na overeenkomst over het scenario kunnen de gewenste budgetten worden aangevraagd 
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Model 2 de situatie waarin alle masten ouder dan 40 en alle armaturen ouder dan 20 jaar in 3 jaar 
worden vervangen. 

Overzicht kosten onderhoud en beheer nadat de gemeente het areaal in eigendom verkregen heeft 
uitgaande van 2% inflatie per jaar. 

Eind 2020 geen masten > 40 jaar en armaturen > 20 

jaar - onderhoud 2016 2017 2018 2019 2020 

Kapitaallasten armatuur 0 0 0 0 0 

Kapitaallasten mast 0 0 0 0 0 

Leeftijdscorrectie 0 0 0 0 0 

Onderhoud armatuur 71.100 69.700 67.968 63.074 58.083 

Onderhoud mast 54.000 54.400 55.488 56.598 57.730 

Storingen armatuur 71.900 72.100 72.377 71.495 70.596 

Storingen mast 34.500 34.600 35.292 35.998 36.718 

Beheer  56.100 56.500 57.630 58.783 59.958 

Beheer en onderhoud bovengronds areaal Op Buuren            3.358      3.425       3.494        3.564 

Beheer en onderhoud ondergronds net en aansluitkasten 

installatie Op Buuren           2.500      2.550       2.601         2.653 

Energie 85.500 76.900 76.476 74.083 71.641 

Totaal 373.100 370,058 371.206 366.125 360.942 

Mutatie   -2,4% 0,3% -1,4% -1,5% 

Gemiddelde stijging periode 2018 - 2022           

            

vervangen masten   0 613 613 613 

vervangen armaturen   0 1.202 1.202 1.202 

 

Overzicht investering gemeente om in 3 jaar 1839 masten en 3606 armaturen te vervangen en het 
overzicht of de gemeente hiermee te voldoen aan het energie akkoord 2020. 

vervangen masten   0 613 613 613 

vervangen armaturen   0 1.202 1.202 1.202 

Eind 2020 geen masten > 40 jaar en armaturen 

> 20 jaar - investeringen 2016 2017 2018 2019 2020 

Masten - incl. kosten Netbeheerder 0 0 312.630 318.883 325.260 

Armaturen 0 0 429.114 437.696 446.450 

Totaal 0 0 741.744 756.579 771.710 

            

Energie (2013: 2.082.329 kWh) 1.942.372 1.922.500 1.874.420 1.780.145 1.687.720 

Mutatie t.o.v. 2013 (ultimo jaar) -6,7% -7,7% -12,1% -16,5% -20,9% 

Slim (ultimo jaar) 5,5% 7,5% 17,5% 27,5% 37,5% 
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Wat bieden wij u: 

Volledige beleidsplan op basis van keuzes van de gemeente 
Een volledig samen met de gemeente uitgewerkt en uitgevoerd meerjarenplan.  

Volledig opleiding en inwerktraject om zelf de openbare verlichting te kunnen uit voeren of uit te 
besteden 

Volledige meer jaren begroting  

Daarnaast zal de installatie volledig worden beheerd en onderhouden op de onderstaande 
onderdelen. 

Supplement Beheer 

1. Inleiding 

Een belangrijk aspect van de zorg betreft de instandhouding en de bedrijfsvoering van de bestaande 
verlichting. De werken worden uitgevoerd op basis van de beleids- en beheerplannen die met gemeente 
zijn overeengekomen.  
 
2. Schakelen openbare verlichting 
De openbare verlichting binnen de gemeente wordt automatisch geschakeld. Het tijdstip dat de 
verlichting wordt in- en uitgeschakeld is afhankelijk van de verwachte zonsondergang/zonsopgang. 
Het schakelsignaal wordt door de netbeheerder aangeboden. 
Onderstaande schakeltijden worden aangeboden door de netbeheerder en standaard toegepast: 
a. inschakeltijd avond- en nachtbranders: door middel van een lichtgevoelige fotocel 
b. uitschakeltijd avondbranders: 1 januari t/m 31 december – 23.30 uur  
c. inschakeltijd avondbranders i.v.m. dimregime – 06.00 uur  
d. uitschakeltijd nachtbranders: door middel van een lichtgevoelige fotocel 
De onder a. en d. genoemde schakeltijden zijn afhankelijk gesteld van de lichtopbrengst tijdens de 
perioden van zonsondergang en zonsopkomst. 
 
3. Groepsremplace 
De frequentie van de groepsremplace wordt bepaald door: 
- Het verlichting technische rendement van armatuur en lichtbron 
- de levensduur van de lichtbron 
 
CityTec streeft ernaar het verlichtingsniveau met een depreciatiefactor van 0,85 ten opzichte van de 
nieuwwaarde te handhaven. Voor bepaling van de levensduur van de lichtbron en het 
vervangingsmoment gaat CityTec uit van een uitvalpercentage door veroudering van circa 6 procent 
van het bestand van de betreffende soort lichtbron. 
 

De werkzaamheden voor groepsremplace omvatten: 
- Opstellen van een werkplan en detailplanning; 

- Verzorgen inkoop en logistiek proces; 

- Vervanging lichtbron; 

- Reinigen armatuur 

- Controle technische staat mast en armatuur; 

- Controle mastnummer; 

- Controle geregistreerde gegevens; 

- Kleine onderhoudswerkzaamheden (bedrading, VSA, etc.); 

- Verzorgen van de voortgangsrapportage en mutaties in beheersysteem. 

 
Gebreken, bijvoorbeeld als gevolg van vandalisme, scheefstaande masten, etc., worden ook tijdens het 
onderhoud zoveel mogelijk hersteld. Indien schade door derden is veroorzaakt en reparatie noodzakelijk 
is, zal CityTec de gemeente hierover schriftelijk informeren. 
De informatie over de schade zal na het herstel worden opgegeven in verband met door te berekenen 
kosten.  
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4. Schilderwerk 

Voor het behoud van de lichtmasten worden de stalen lichtmasten periodiek en groepsgewijs 
geschilderd. Deze masten worden, tenzij de gemeente een andere kleur heeft gekozen, geschilderd in 
de kleur groen RAL 6005.  
Afhankelijk van de bestaande oppervlaktebescherming wordt een lichtmast gemiddeld eens in de tien 
jaar geschilderd. Aan aluminium lichtmasten vindt tijdens de levensduur geen onderhoud ter 
conservering plaats. Het daadwerkelijk schilderen vindt plaats op basis van een steekproef die de 
noodzaak bevestigt. Het beheerplan geeft aan wanneer schilderwerk is gepland. Alvorens tot 
schilderen wordt besloten zal vooraf een globale inspectie plaatsvinden. 
 
Het schilderwerk bestaat uit: 

- Opstellen van een werkplan en detailplanning; 

- Verzorgen inkoop en logistiek proces; 

- Roest- en vetvrij maken; 

- Bijwerken; 

- Aflakken in de standaardkleur of de door de gemeente gewenste andere kleur; 

- Eventueel vernieuwen mastnummers; 

- Waar mogelijk vrij graven grondstuk; 

- Grondstuk bijwerken en schilderen; 

- Verzorgen van de voortgangsrapportage en mutaties in beheersysteem; 

 
Indien bij de vaststelling van het beheerplan is overeengekomen dat de kleur van de bestaande 
lichtmasten gewijzigd moet worden, dan kan de schilderbeurt zonder extra kosten worden uitgevoerd 
als deze samenvalt met het periodieke schilderwerk. Voorwaarde hiervoor is dat de kosten van het 
aanbrengen van de nieuwe kleur niet hoger zijn dan die van het aanbrengen van de standaardkleur. 
 
5. Kwaliteitszorg 
CityTec draagt zorg voor het adequaat functioneren van de verlichtingsinstallatie. Hieronder valt een 
goede staat van het verlichtingsmateriaal en het behartigen van de gemeentelijke belangen bij de 
plaatselijke netbeheerder. 
 
CityTec heeft het ISO 9001 certificaat verworven. Dit garandeert in de dienstverlening de gewenste 
kwaliteitsborging. 
 
7. Beheersysteem 
Voor een goed beheer, efficiënte bedrijfsvoering en een juiste berekening van de exploitatiekosten 
voorziet CityTec de lichtpunten van een codering. De codering is goed zichtbaar aangebracht op de 
lichtmast en is vastgelegd in het beheersysteem.  
 
In het beheersysteem wordt onder meer vastgelegd: 

- Locatie lichtpunt met mastnummer (gemeente, kern, straat, nabij, objectnummer); 

- Type mast, armatuur en lichtbron inclusief plaatsingsdatum, kleur;   

- Nominaal vermogen, kleurtemperatuur, aangesloten vermogen, brandschema, en 

servicelevensduur per lichtbron; 

- Alle overige relevante beheergegevens als economisch eigenaar, debiteur, 

onderhoudsverplichtingen. 

 
8. Mijn CityTec 
CityTec stelt beheerinformatie van verlichtingsapparatuur ter beschikking aan de gemeente via een 
afgeschermd deel op de internet portal “Mijn CityTec”: 

- Openstaande storingen (per debiteur en per gemeente); 

- Gereed gemelde storingen (per debiteur en per gemeente); 

- Lijst met verlichtingsapparatuur: mastnummer, locatie, mast-, armatuur-, en lamptype, 

plaatsingsdata, kleur; 

- Aantallen met leeftijdsopbouw t.b.v. meerjarenplanning; 

- Planningen voor vervanging. 
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9. Rapportage 

Om de gemeente van activiteiten en gemaakte (project)afspraken op de hoogte te stellen of te 
bevestigen zal CityTec rapportage verrichten. Het betreffen rapportages over: 

- Melding van de datum/tijdstip en de voorgenomen activiteit binnen de gemeente. 

- Voortgangsrapportage over de geplande werkzaamheden. Tijdens het maandelijks overleg 

zullen aan de hand van een planningsoverzicht uit de beheermap de activiteiten worden 

besproken. Eventuele wijzigingen in de planning worden vastgelegd. De verslaglegging 

geschiedt door de Accountmanager van CityTec, de gemeente ontvangt een kopie van het 

verslag; 

- Voortgangsrapportage van de storingen en aanrijdschades. Hiertoe zal een afdruk van “Mijn 

CityTec” leidraad zijn. Deze rapportage is onderdeel van het maandelijks overleg tussen de 

gemeente en de Accountmanager van CityTec. 

 
Het maandelijks overleg heeft een vast format. Naast bovengenoemde punten worden ook 
mogelijkheden en ontwikkelingen besproken die de openbare verlichting binnen de gemeente kunnen 
verbeteren. Enerzijds op basis van nieuwe technieken en anderzijds door nieuw verkregen inzichten.  
 
  

Supplement Service 
 
1. Inleiding 

Onder ‘service’ verstaat CityTec het tijdig herstellen van defecten in het functioneren van de 
verlichtingsinstallatie inclusief het herstellen van schade aan de verlichtingsapparatuur. Onder 
‘schade’ wordt verstaan: aanrijdingschade, vernieling en andere schade. 
 
2. Melding 

Voor het melden van schades of storingen van welke aard dan ook heeft CityTec een 
storingsmeldpunt. Schade of storing kan zowel telefonisch, schriftelijk of via internet (www.citytec.nl of 
via “mijn CityTec) worden gemeld onder vermelding van de juiste locatie van het lichtpunt, bij voorkeur 
met opgave van het betreffende mastnummer. 
 
3. Herstel 
CityTec verplicht zich storingen, (elektrotechnisch defect) aan mast en/of armatuur binnen vijf 
werkbare dagen na melding te herstellen. Het herstellen van schade (defect door externe invloeden) 

aan mast en/of armatuur vindt plaats binnen tien werkbare dagen.  
 

Werkbare dagen zijn alle dagen van maandag t/m vrijdag met uitzondering van: 
- Feestdagen; 

- Dagen met een buitentemperatuur op onder de 5 graden Celsius bij kabelwerkzaamheden, 

conform de NEN-voorschriften; 

- Klimatologische omstandigheden op basis van voorspellingen door het KNMI, in het kader van 

verkeers- en persoonlijke veiligheid; 

- In geval van werkzaamheden met een hoogwerker geldt werken tot maximaal windkracht 6, 

voorschrift ARBO. 

  

Het veiligstellen vindt direct na melding plaats. Een storing in of schade aan een lichtpunt op een 
belangrijke plaats kan, als de gemeente dit wenst, met voorrang worden behandeld. Het te vervangen 
materiaal wordt, indien mogelijk, direct afgevoerd. 
 
Hoofdnetten en aansluitleidingen zijn eigendom van de lokale netbeheerder. De afhandeling geschiedt 
volledig onder verantwoordelijkheid van de lokale netbeheerder. CityTec verricht een uiterste 
inspanning om de netbeheerder te bewegen de storing zo snel mogelijk te verhelpen. De gemeente 
kan deze storingsmeldingen volgen via de website van netbeheerder Stedin. Als een dergelijk defect 
leidt tot een omvangrijk OVL-uitval, waarbij de verkeersveiligheid en/of de openbare orde in het geding 
komt, wordt onmiddellijk actie ondernomen.  
 

http://www.citytec.nl/
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De opgegeven hersteltijden gelden voor standaardverlichtingsapparatuur waarvan voorraad aanwezig 
is. Het herstellen van defecten aan niet-standaardmateriaal vergt in het algemeen meer tijd. De 
benodigde materialen zijn niet altijd op voorraad. Indien een gemeente het wenst, kan CityTec 
overgaan tot tijdelijk herstel. Het overdag inschakelen van de verlichting voor storingsherstel beperkt 
CityTec zowel qua tijd als gebied tot een minimum. 
Verhaalschades 
In geval van aanrijdschades waarbij de veroorzaker niet bekend is zal CityTec het verhalen van de 
schade verzorgen door:  

- Het houden van een buurtonderzoek d.m.v. kaartjes in de brievenbus 

- Het maken van minimaal 3 foto’s van de toedracht 

- Het aantonen van aanrijdschade 

- Het laten opstellen van een politierapport 

- De afhandeling richting het waarborgfonds 

 
Voor de gemeente geldt per schadegeval een eigen risico van € 250,00.   
 
4. Gereed melding 

CityTec draagt zorg voor een maandelijks overzicht van alle – aan CityTec gemelde – en herstelde 
defecten aan masten en/of armaturen en bespreekt het overzicht met de gemeente. De gemeente kan 
de status van de voortgang monitoren via ‘Mijn CityTec” 
 
5. Calamiteiten 
In geval van calamiteiten heeft CityTec een centraal storingsmeldpunt (zie ook lid 2 van dit hoofdstuk. 
De kabelstoringen worden vanuit dit meldpunt direct doorgegeven aan de netbeheerder. Voor het 
veiligstellen van de bovengrondse installatie, zal CityTec na de melding direct actie ondernemen. 
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Allonge gemeente Stichtse Vecht - CITYTEC 

 

01 - Ondergetekenden 

  

Gemeente Stichtse Vecht: te noemen gemeente 

City Tec:   te noemen City Tec 

 

02 - Overwegingen 

In aanmerking nemend dat: 

  

  De Gemeente het eigendom van de verlichting wenst te verkrijgen.  
  De Gemeente hiertoe een vergoeding zal betalen van €…  
  De gemeente aan de overeenkomst een einddatum wenst te verbinden 
  De Gemeente ….. als doelstelling wil realiseren. 

City Tec zal deze doelstelling incl. voortgangrapportage uitwerken in een                       
beheersovereenkomst  
De partijen hebben te kennen gegeven dat zij beide de beheersovereenkomst en de 
daarbij horende transparante rapportage in samenwerking met elkaar willen realiseren. 
Gemeente verzoekt City tec de realisatie en de begeleiding van het beheerplan op zich te 
nemen. 

 

03 – Definities 

Beheerplan: beheerplan 2017-2020 plan d.d.; 

 

04 beëindiging overeenkomst 

De overeenkomst eindigt over drie jaar op 31-12-2020 en wordt, bij een goede beoordeling van City Tec 
door gemeente, maximaal 2 keer met een jaar verlengd worden. Er vindt daartoe tweemaal per jaar een 
evaluatiegesprek plaats, waarbij beoordeling plaatsvindt op de volgende aspecten: dienstverlening, 
managementinformatie en communicatie. Verlenging van de overeenkomst vindt uitsluitend plaats 
wanneer de te beoordelen aspecten voldoende scoren  

 

05 - Rechten en plichten partijen 

Op deze overeenkomst zijn de inkoopvoorwaarden van de gemeente de Stichtse Vecht van toepassing. 

 

06 - Scope van de werkzaamheden 

De door CityTec te verrichten werkzaamheden bestaat uit 

o Databeheer 

o Storingsaanname en aansturing 

o Verhalen aanrijschades verzekering /WBF 
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0 Volgen van de ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en het doen van relevante 
aanbevelingen hierover 

Opstellen jaarplan (jaarlijks voor 1 september) Op basis van het overeengekomen beheerplan. Dit plan 
geeft inzicht in- en ziet toe op de realisatie van: 

o Remplace en schilderwerk 

o Reguliere vervanging (op basis van het meerjarenprogramma) 

o Onderhoud en vervanging in kader van projecten 

o Behandeling/afhandeling klachten en schade 

o Coördinatie naar de netbeheerder in het kader van het jaarplan 

o Levering energie 

o Opstellen Jaar- en meer jaren begroting 

o Directievoering op het Jaarplan voor verdere uitwerking 

o Opstellen en bespreken voortgangsrapportages 

Incidentele activiteiten 

 Opstellen verlichtingsplannen  

 Begeleiden van projecten niet horend tot het jaarplan 

 Losse adviesdiensten niet samenhangend met het jaarplan 

 Coördinatie naar de netbeheerder van incidentele projecten (geen jaarplan) 

 Keuren van materialen door Hilec (onafhankelijk lichtlaboratorium). 

 IV-diensten 

 

07 - Prestaties 

Gemeente beoordeelt City Tec tweemaal per jaar op de volgende aspecten:  

- dienstverlening (art.06), 

- relatie met de aannemer  

- managementinformatie   

- communicatie.  

Daarbij beoordeelt gemeente CityTec voor elk van deze drie aspecten op de schaal van 1 tot en met 10    
(1 is zeer slecht, 10 is uitmuntend). Op alle aspecten zal over het jaar voldoende moeten worden 
gescoord. 

 

Managementinformatie 

De gemeente ontvangt tweemaal per jaar Voor 1 april en 1 oktober managementinformatie aan conform 
Bijlage …. Deze bijlage kan in onderling overleg worden aangepast als gevolg van ander systemen en 
ander informatiebehoefte.  
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Communicatie  

CityTec zorgt voor een goede en effectieve communicatie met gemeente. Deze communicatie bestaat uit: 

• Een maandelijks overleg met de beheerder van de openbare verlichting deze heeft betrekking 
over de voortgang (Technisch en financieel) van de storingen, schades onderhoudswerken en 
projecten. 

• Een halfjaarlijks overleg rond 1 April en 1 oktober. Dit overleg heeft betrekking op: status 
installatie, nieuwe ontwikkelingen in de openbare verlichting, prestatie City Tec afgelopen half 
jaar. 

 

 

08 - Vergoeding en betaling 

Projecten 

Voor vervangingswerkzaamheden in het kader van projecten en onvoorziene werkzaamheden geldt 
hetgeen in bijlage .. is opgenomen.  

Jaarplan  

Voor de instandhouding van de gemeentelijke OVL-installatie betaalt de gemeente City Tec de 
overeengekomen opdrachtsom per lichtmast per jaar. 

Deze opdracht som zal in gelijke delen, per maand achteraf worden gefactureerd.  

City Tec stuurt daartoe maandelijks een factuur. Gemeente betaalt binnen 30 dagen. 

Indexatie 

Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd volgens de CBS-index consumenten. 

 

 

09- garantie 

City Tec garandeert dat de door de aannemer verrichte werkzaamheden en gebruikte materialen voldoen 
aan de technische vereisten zoals opgenomen in ..... 

 

 

10 - Aansprakelijkheid 

Bij schade welke het gevolg is van opzet of grove schuld is City Tec aansprakelijk voor de directe en 
indirecte schade tot een maximum van €...  

 

11 - Toepasselijkheid recht en geschillen 

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke uit deze overeenkomst 
voortvloeien worden onderworpen aan en beslecht door de burgerlijk rechter in het arrondissement 
Utrecht. 
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12 – Volgorde der documenten 

Indien documenten in tegenspraak zijn geldt de volgende prioriteit 

1. jaarplan 

2. Beheerplan 

3. Contract met bijlagen 

4. Inkoopvoorwaarde Gemeente 

 

13 - Slotbepalingen 

Na beëindiging van de overeenkomst ontvangt gemeente van City Tec, uiterlijk 1 maand na afloop van de 
overeenkomst een actueel databestand met daarin de areaalgegevens. 

Bijlagen(map): 

o Meer jaren vervangingsprogramma 

o Prestatie-eisen 

o Format Managementinformatie 

o Uitgangspunten (bijv. 'medegebruik lichtmasten', 'reclamevoorzieningen', 'schakeltijden') 

o Lijst met eenheidsprijzen 

 

TOELICHTING OPDRACHT VERLENINGSPROCES 

 

o City Tec stelt meer jaren vervangings-/verduurzamingsprogramma op waarin de vervangingen en 
het onderhoud voor de komende jaren zijn bepaald 

o City Tec stelt samen met de gemeente een overzicht van de realiseren projecten op. 

o Op basis van bovenstaande stelt City Tec de jaarprognose op en legt deze ter goedkeuring voor 
aan de gemeente. 

 

Maandelijks overleg Gemeente Stichtse Vecht en City Tec 

Onderwerp: 

• Voortgang/bijzonderheden storingen en Klachten 

• Voortgang /bijzonderheden jaarplan 

• Bespreken projecten Voortgang, offerte, Ontwerpen en planning 

 

Oktober overleg 

Onderwerp: 

• Jaarplan uitwisselen masten/armaturen 

• Jaarplan onderhoud Schilderen/remplace lampen 
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• Jaarplan projecten 

• Impact op de jaarlasten 

• Ontwikkelingen op het vakgebied (Producten, Normen ven voorschriften) presentatie 

 

April overleg 

Onderwerp: 

o Jaarplan masten en armaturen evt. concretisering 

o Jaarplan onderhoud evt. concretisering 

o Concretisering projecten 

o Prestatie voorgaande jaar. 

o Storingen 

o Schades 

o Energiebesparing 

o Armaturen per jaar laag ook grafisch 

o Masten per jaar laag ook grafisch 

o Klachtenoverzicht 

 

 

 


