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Geachte leden van de Raad,  

 
In dit raadsinformatiebulletin informeren wij u over het verduurzamen van de verlichtingsinstallatie 
door het aanbrengen van LED verlichting in de gebouwen van de buitendienst van het Team 
Openbare Ruimte.  
 
De buitendienst van de gemeente Valkenburg aan de Geul maakt gebruik van een gebouw op 
industrieterrein de Valkenberg en een schaftfaciliteit op de begraafplaats aan de Cauberg. Bij een 
recente gebouwopname voor de actualisatie van de meerjarenonderhoudsplannen 2019 is 
geconstateerd dat de binnenverlichting van deze gebouwen niet duurzaam is. Hierdoor wordt 
onnodig veel energie verbruikt, dubbel zoveel als mogelijk zou zijn bij LED. Het bespaarpotentieel 
is hier dusdanig groot dat het College besloten tot het versneld vervangen van deze verlichting door 
LED. De kosten die met deze ingreep gemoeid zijn bedragen € 10.500 excl. BTW. 
 
Deze werkzaamheden in het kader van duurzaamheid waren niet bij het reguliere onderhoud 
voorzien. Daarom heeft het College besloten tot het beschikbaar stellen van een bedrag uit de 
onderhoudsvoorziening gebouwen voor de incidentele vervanging van deze verlichting. De middelen 
gereserveerd voor duurzaamheid binnen de gemeentelijke begroting zijn beperkt waardoor, indien 
er zich de mogelijkheid tot verduurzaming voordoet, het College dit uit bestaande middelen tracht 
te realiseren. Binnen de actualisatie van de meerjarenonderhoudsplannen 2019 wordt dit besluit 
verder ingepast.  
 
Het verduurzamen van de verlichting is de opmaat naar een verdere verduurzaming van de 
gemeentelijke gebouwen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een voorstel voor de aanschaf van 
zonnepanelen op de opslagloods van het gemeentelager en het dak van het gemeentehuis. Hiervoor 
wordt een aanvraag gedaan voor een SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) bij de 
Rijksoverheid. Wanneer over dit zonnepanelenproject meer duidelijkheid is wordt de Raad hierover 
geïnformeerd. Dit zal naar verwachting in de tweede helft van 2018 zijn.  
 

 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

met vriendelijke groet, 

 

 

 

drs. C.P.J.L. Vankan 
wethouder 

 

 


