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Betreft:     Openbare Verlichting Bilthoven Noord 

 

Aanleiding: 

Een tijd geleden is er een enquête gehouden over de openbare verlichting in Bilthoven Noord. Hieruit 
blijkt dat het verlichtingsniveau zwak is. Ook krijgt de gemeente veel klachten binnen via andere 

wegen. 
 

Vragen: 
- Stand van zaken aanbestedingstraject Openbare Verlichting 

- Mogelijkheden tot verwerking van wensen bewoners voor dit gebied 

 
Stand van zaken aanbestedingstraject Openbare Verlichting: 

De zwakke straatverlichting in Bilthoven Noord is bij de gemeente bekend. Vanwege het 
veranderingstraject, welke in 2013 is opgestart, van de Openbare Verlichting met Citytec kon er geen 

inhoudelijke aanpassingen van het verlichtingsareaal plaats vinden. 

Inmiddels is de eigendomssituatie gewijzigd. Vanaf 1 januari 2016 is de gemeente De Bilt de eigenaar 
van de Openbare Verlichting. Het eigendom is overgegaan van Citytec naar de gemeente. Beheer en 

Onderhoud heeft de gemeente via een aanbesteding uitbesteed aan een andere marktpartij. Dankzij 
deze aanbesteding is er binnen het beschikbare budget meer mogelijkheden ontstaan voor uitbreiding. 

 

Beleid: 
In 2013 is het Beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. Hierin staat dat het gewenste lichtniveau 

bepaald wordt door middel van de Richtlijnen Voor Openbare Verlichting (ROVL). Het toepassen van 
deze richtlijnen geeft de gemeente zekerheid dat de verlichting meetbaar is en voldoet aan de 

wettelijke regelgeving op gebied van veiligheid. Zie tabel hieronder voor verlichtingsniveau. 
 

Functie Openbare Ruimte Verlichting Lux 

Binnen de bebouwde kom 

(Wijk) ontsluitingswegen (50 km/uur)  Ja  5 

Buurtstraten, woonstraten, woonerven  Ja  2/3 

Dorps-/winkelcentra/voetgangersgebied  Ja 5 

Parkeerterreinen Ja 5 

Bedrijventerreinen Ja 3 

Parken Ja 5 
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Fietspaden Ja 3 

Buiten de bebouwde kom 

Wegen met verblijfsfunctie (60 km/uur), 
woongebied  Ja 3 

Vrij liggende (brom)fietspaden  Ja 3 

 
Mogelijkheden tot verwerking van wensen bewoners voor dit gebied: 

De komende periode zullen er metingen plaats vinden. Wanneer blijkt dat de waarden onder het 

niveau liggen, dan zal de gemeente samen met de bewoners een verlichtingsplan maken. Bij 
herinrichtingsprojecten worden sowieso de straatverlichting meegenomen, zoals in de Oranje 

Nassaulaan en de Wagnerlaan.  
 

Voorstel: 
De resultaten van de metingen uitwerken. Naar aanleiding hiervan een overall plan maken voor 

Bilthoven Noord, bijvoorbeeld werk met werk maken. Vervolgens op straatniveau gezamenlijk met 

bewoners in overleg gaan. 


