
S T A T E N V O O R S T E L

 
Datum : 30 oktober 2007 Nummer PS  : PS2007MME07  
Afdeling : Milieu Commissie    : MME 
Registratienummer : 2007INT210437 Portefeuillehouder : J. de Wilde 

Titel : vaststelling Subsidieverordening verantwoord verlichten provincie Utrecht 

Inhoudsopgave 
 
Ontwerpbesluit    pag. 3 
 
Toelichting    pag. 5 
 
Bijlage(n):   1 (subsidieverordening met 

toelichting) 

Inleiding 

Besluit van Provinciale Staten aangaande het stimuleringsfondsproject Energiezuinig Verlichten
Op 16 oktober 2006 heeft u besloten 1,9 miljoen euro uit het Stimuleringsfonds vrij te maken voor het project 
‘Energiezuinig Verlichten’. Het doel van het voorstel is een impuls te geven aan het verantwoord verlichten van 
wegen, met als resultaat energiebesparing, een lagere CO2-emissie én een vermindering van lichthinder. Hierbij 
dient vanzelfsprekend de verkeers- en sociale veiligheid gelijk te blijven of zelfs te verbeteren.  
 
Een belangrijk deel van de middelen is gereserveerd voor het uitvoeren van enkele innovatieve pilots langs 
provinciale wegen, gebruikmakende van dynamisch dimbare verlichting en actieve LED markering. Daarnaast 
heeft u aangegeven dat een deel van de beschikbare middelen moet worden ingezet voor het stimuleren van 
gemeenten om te investeren in verantwoorde gemeentelijke wegverlichting.

Stimuleringstraject Verantwoord Verlichten in het kader van RAAM en BANS 
In het kader van de Regionale Activiteiten Agenda Milieu en het BANS Klimaat werkt de provincie sinds januari 
2006 intensief aan het stimuleren van gemeenten om energiezuinige verlichting toe te passen. Hiertoe zijn voor 
vrijwel alle gemeenten voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, één op één gesprekken gevoerd, kansrijke 
wegvakken geïnventariseerd, en diverse hulpmiddelen ontwikkeld en ter beschikking gesteld. Samen met twee 
partnerorganisaties zijn we voornemens in januari 2008 een symposium Verantwoord Verlichten te organiseren 
voor de Utrechtse wethouders.  
 
Het stimuleringstraject is nu op een punt aangekomen dat overgegaan moet worden tot concrete projecten waarin 
de gemeenten energiezuinige openbare verlichting gaan toepassen. Met gelden uit RAAM en BANS kan niet 
worden voorzien in een financiële ondersteuning bij de realisatie daarvan, hoewel daar wel behoefte aan is, zoals 
blijkt uit de gesprekken in het eerste deel van het stimuleringstraject. Hoewel veel gemeenten toen een eerste 
inventarisatie van kansrijke wegvakken hebben uitgevoerd, gaven ze ook meteen aan dat de hogere 
investeringskosten een probleem konden vormen in het gemeentelijke verlichtingsbudget en dat een financiële 
prikkel van de provincie drempelverlagend zou werken om deze eerste ervaring op te gaan doen met 
verantwoorde verlichting. 
 
Dat u hiervoor gelden heeft vrijgemaakt uit het Stimuleringsfonds, sluit dus zeer goed aan op de fase waarin het 
denken over en werken aan Verantwoord Verlichten nu is beland.  



PS2007MME07 - 2 - 

 

Nieuwe stap in stimuleringstraject: subsidieregeling Verantwoord Verlichten voor gemeenten 
Omdat vrijwel alle gemeenten in het stimuleringstraject betrokken zijn, is het zaak de verdeling van de 
beschikbare middelen over de verschillende gemeentelijke projecten zorgvuldig uit te voeren. Tevens willen we 
dat onze provinciale euro optimaal milieurendement oplevert. Daarom stelt ons college voor te werken volgens 
bijgevoegde Subsidieverordening verantwoord verlichten provincie Utrecht.  
 
De subsidieregeling is gebaseerd op een tendersysteem waarbij alle ontvankelijke aanvragen worden beoordeeld 
en geprioriteerd op vastgestelde criteria, waarvan de belangrijkste zijn: gerealiseerde energiebesparing en 
innovativiteit. Er worden twee categorieën projecten onderscheiden om de regeling bruikbaar en aantrekkelijk te 
maken voor zowel gemeenten die voor het eerst ervaring op gaan doen met energiebesparende technieken, als 
voor gemeenten die toe zijn aan het uitvoeren van pilots met voor Nederland innovatieve technieken. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 17 december 2007 tot vaststelling van de subsidieverordening verantwoord verlichten 
provincie Utrecht 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 oktober 2007, afdeling Milieu, nummer 
2007INT210437;

Overwegende dat;  
 
Provinciale staten het wenselijk achten verantwoorde openbare verlichting door gemeenten 
binnen de provincie Utrecht te stimuleren; 
 

Gelet op;  
 

Het besluit van Provinciale Staten op 16 oktober 2006 om middelen vrij te maken uit het 
Stimuleringsfonds thema Duurzame Ontwikkeling voor het initiatiefvoorstel Verantwoord 
Verlichten; 
 
Het besluit om naast het investeren in innovatieve verlichtingsprojecten langs provinciale 
wegen, tevens een bedrag te reserveren voor een stimuleringsregeling voor gemeentelijke 
investeringen in energiezuinige wegverlichting; 
 

Besluiten:  
 
� De Subsidieverordening verantwoord verlichten provincie Utrecht vast te stellen zoals bijgevoegd. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting  
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 

• Art. 143 en 145 van de provinciewet  
• titel 4.2 Awb.  

 
Beoogd effect 

1) uitvoering van zichtbare en tastbare gemeentelijke verlichtingsprojecten waarbij minimaal 
15% CO2-emissiereductie wordt gerealiseerd en lichthinder wordt verminderd 

2) opdoen van ervaring door gemeenten met verantwoorde wegverlichting, waardoor zij worden 
gestimuleerd ook in andere projecten te investeren in toepassing van verantwoorde verlichting. 

 
Argumenten 

1) Een financiële stimulans zou het stimuleringstraject completeren tot een volledig pakket 
waarmee de provincie de gemeenten stimuleert en ondersteunt op het gebied van verantwoord 
verlichten.  

2) Een tenderregeling biedt alle gemeenten gelijke kans en daagt tegelijkertijd uit tot goede 
aanvragen, met name wat betreft de mate van CO2-emissiereductie en innovativiteit. 

3) Met het hanteren van twee categorieën projecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, 
worden alle gemeenten bediend/uitgenodigd voor het doen van een voor hen zinvolle 
aanvraag. 

4) De provincie wil graag concrete en zichtbare projecten doen – verlichting is bij uitstek 
zichtbaar en concreet. 

5) Deze regeling geeft een resultaatgerichte impuls aan de uitvoering van het klimaatprogramma 
provincie Utrecht. 

 
Financiën 
Voor de stimuleringsregeling voor gemeentelijke verlichtingsprojecten is een bedrag beschikbaar van 
315.000 euro. 
 
Juridisch 
De subsidieregeling is getoetst op juridische houdbaarheid.  
 
Realisatie 
Uitgaande van vaststelling van de subsidieregeling door Provinciale Staten ter vergadering van 17 
december 2007, kan de verordening per 1 januari 2008 in werking treden. Vanaf dat moment hebben 
gemeenten 2½ maand de tijd om een subsidieaanvraag in te dienen.  
 
Communicatie 
De regeling zal gepubliceerd worden in het Provinciaal Blad. Daarnaast zal er een persbericht 
verschijnen, zullen er rechtstreekse brieven aan gemeenten worden gestuurd en zullen er meldingen 
worden gemaakt in relevante vakbladen.  
 
Bijgevoegd 
Subsidieverordening verantwoord verlichten provincie Utrecht met toelichting. 
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Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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