
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad 
Van: het college
Datum: 19 november 2019
Onderwerp: openbare verlichting De Hoeven - Mariëndonkstraat
Doel: ter kennisname/ter informatie
Aanleiding: motie babs nr. 1590
Aard informatie: openbaar

Aanleiding
In de raadsvergadering van 14 mei 2019 is een motie aangenomen waarmee wordt gevraagd te 
onderzoeken wat de kosten zijn voor het plaatsen van straatverlichting tussen De Hoeven in 
Haarsteeg en de Mariëndonkstraat in Elshout. Met deze raadsinformatiebrief geven wij antwoord op 
deze vraag.

Informatie
De Hoeven en de Mariëndonkstraat vormen een verbinding tussen de kernen Haarsteeg en Elshout. 
Via het viaduct kan de provinciale weg N267 veilig worden overgestoken. Verkeerskundig gezien, zijn 
deze wegen aangeduid als landbouwweg en ook als zodanig ingericht.

Situatiekaart

Deze route wordt ook gebruikt door fietsers, onder andere schoolgaande jeugd. Met name in de 
ochtend- en avonduren wordt door het ontbreken van straatverlichting de weg als donker ervaren. De 
directe omgeving van het viaduct wordt door sommigen zelfs als onveilig beoordeeld. 

Buurt bestuurt Elshout, Buurt bestuurt Haarsteeg en de Hoevense Buurt hebben al meerdere malen 
gewezen op de in hun ogen onveilige verkeerssituatie ter plaatse. 

In de periode 17 juni tot 30 juni 2019 zijn er verkeerstellingen uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat er per 
dag circa 150 fietsers gebruiken maken van deze route. In het weekend is het verbruik vooral overdag. 
Op doordeweekse dagen ligt er een accent in de ochtend en in de namiddag en vroege avond. Na tien 
uur ’s avonds gebruikt slechts een enkele fietser deze route.

Kosten
Om de kosten van straatverlichting in beeld te brengen is gebruik gemaakt van de volgende 
uitgangspunten:

 voor de bepaling van de onderlinge afstand tussen de lichtmasten wordt uitgegaan van de 
richtlijnen voor het verlichtingsniveau voor doorgaande fietspaden zoals die zijn opgenomen in 
het beleidsplan openbare verlichting. Zo ontstaat er een gelijkmatig verlichtingsniveau;

 het te verlichten gedeelte aan de Mariëndonkstraat tot aan de oprit van het viaduct (begin van 
de vangrail) is circa 265 meter; 



 het te verlichten gedeelte aan De Hoeven tot aan de oprit van het viaduct (begin van de 
vangrail) is circa 335 meter;

 het viaduct zelf is eigendom van de provincie. Er zijn hier geen voorzieningen om eventuele 
verlichting aan te brengen. De bouwkundige (on)mogelijkheden om het viaduct hierop aan te 
passen zijn niet onderzocht.

Op basis hiervan zijn de volgende varianten doorgerekend:
1. een basisvariant die niet uitgaat van het verlichtingsniveau voor doorgaande fietspaden, maar 

van oriëntatieverlichting. In deze variant gaat het om de plaatsing van zes lichtmasten met 
een onderlinge afstand van circa  100 meter. De lichtmasten worden daarbij zodanig geplaatst 
dat de bochten en het verkeersplateau (en dus de zijweg) verlicht worden. De aanschaf voor 
het leveren en plaatsen van deze verlichting, inclusief het aansluiten op het openbare 
verlichtingsnet, wordt geraamd op € 7.500. De jaarlijkse kapitaallasten van deze investering 
bedragen circa € 450.  De jaarlijkse exploitatielasten (stroomverbruik, belasting en bijkomende 
kosten) bedragen circa € 150;

2. het verlichten met reguliere lichtmasten met statische verlichting, uitgaande van het 
verlichtingsniveau voor doorgaande fietspaden. De masten worden geplaatst op een 
onderlinge afstand van circa 30 meter. In totaal gaat het in dat geval om circa twintig 
lichtmasten. De aanschaf, plaatsing en montage van de masten en de aansluiting op het 
elektriciteitsnet worden geraamd op € 30.000. De jaarlijkse kapitaallasten van deze 
investering bedragen circa € 1.500. De jaarlijkse exploitatielasten (stroomverbruik, belasting 
en bijkomende kosten) bedragen circa € 500;

3. als optie 2 maar dan uitgevoerd met dynamische verlichting om aan te sluiten op de 
uitgangspunten over duurzaamheid. In dit geval bedraagt de totale raming € 41.000. De 
jaarlijkse kapitaallasten van deze investering bedragen circa € 2.100. De jaarlijkse 
exploitatielasten bedragen circa € 450;

4. als optie 3 maar dan met een eigen stroomvoorziening door zonnepanelen. In dit geval hoeft 
er geen aansluiting te worden gemaakt op het net van Enexis. Dit wordt geraamd op 
€ 51.660 en is gebaseerd op een gemiddelde kostprijs van dergelijke systemen. Het bedrag is 
exclusief de bijkomende hogere onderhoudskosten.  De jaarlijkse kapitaallasten van deze 
investering bedragen circa € 2.600. De jaarlijkse exploitatielasten bedragen circa € 400.

Situatiekaart basisvariant

Wij merken op dat, zonder aanvullende besluitvorming, geen van deze varianten kan worden betaald 
uit beschikbare budgetten voor openbare verlichting.

Mogelijk vervolg
Los van de financiële gevolgen gelden er bij de eventuele keuze om verlichting aan te brengen ook 
nog andere overwegingen. Hierover hebben wij ons nog geen definitief oordeel gevormd. 



Ten eerste wijkt het plaatsen van verlichting af van de kaders (buitengebied niet verlichten) die de 
raad hierover heeft gesteld in het beleidsplan openbare verlichting.

Daarnaast is nog niet onderzocht of, en zo ja, in welke mate het verlichten van dit traject op 
gespannen voet staat met de aanwezige flora en fauna en of dit speciale eisen stelt aan eventueel te 
plaatsen verlichting.

Uit overleg met de provincie is gebleken dat de provinciale weg geen hinder mag hebben van 
eventuele verlichting. Voor het verlichtingsplan is daarom een vergunning van de provincie 
noodzakelijk.


