
                                                                                  

                                                                                    
                        

            
 
Motie 
Reg.nr. M 23.2 
 
Agendapunt: 23. Beleidsplan openbare verlichting 
Onderwerp: Licht in de duisternis; naast vervanging bestaande verlichting ook 
uitbreiding verlichting onderzoeken 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 30 september 2020, gehoord 
de beraadslaging, 
 
gelezen het: raadsvoorstel inzake ´Beleidsplan openbare verlichting 2020´ 
  
overwegende dat:  

− de VVD in juni 2018 via schriftelijke vragen het College heeft gevraagd om een 
inventarisatie te doen van fietsroutes in Stichtse Vecht die donker zijn en tot gevaarlijke 
situaties kunnen leiden en op basis hiervan te komen met een eventuele uitbreiding van 
de openbare verlichting ter vergroting van de veiligheid; 

− het College hierop op 26 juli 2018 heeft aangegeven dat deze aandachtspunten worden 
meegenomen bij de uitwerking van een beleidsplan openbare verlichting in 2019; 

− dit beleidsplan openbare verlichting is in 2019 uitgebleven en dit na navraag uiteindelijk 
in 2020 geagendeerd is; 
 

constaterende dat:  
het beleidsplan openbare verlichting 2020 dat nu voorligt slechts ziet op de vervanging van 
masten en armaturen en het verlichtingsniveau en niet ingaat op voornoemde inventarisatie en 
eventuele uitbreiding van openbare verlichting en dat hiermee de geschetste verwachting niet 
worden nagekomen. 

 
vraagt het college: 

1. een inventarisatie te maken van de fietsroutes die zeer donker zijn en tot gevaarlijke 
situaties kunnen leiden (ten gevolge van slechte verlichting dan wel afwezigheid van 
(voldoende) lichtmasten); 

2. op basis van deze inventarisatie uiterlijk in april 2021 te komen met een voorstel voor 
uitbreiding van de openbare verlichting (al dan niet in samenspraak met andere 
overheden, zoals de Provincie) om de veiligheid te vergroten; 

3. de uitbreiding van de openbare verlichting en de daarmee gemoeide kosten mee te 
nemen bij de kadernota 2022; 

  

Unaniem 

Aangenomen, de griffier 



                                                                                  

                                                                                    
                        

            
 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Babet de Vries  Albert Gemke  Riëtte Habes   Wim Ubaghs 
 
 
VVD   GroenLinks  Samen Stichtse Vecht  PVV 
 
 
 
Rob Roos  Mieke Hoek  Pim van Rossum 
 
 
Streekbelangen  Het Vechtse Verbond CDA  


