
 
MOTIE 

voor de vergaderingen van de gemeenteraad van de gemeente Gennep 
 

 
Voorstel nr.:                                                                                        (In te vullen door de raadsgriffie) 
 

 
De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 07 -11- 2022 
 

 
Onderwerp: Motie transitie straatverlichting naar LED 
 

 
De gemeenteraad van Gennep, in vergadering bijeen, 
 
Constaterende dat 
- Dat er op dit moment een energiecrisis is waar iedereen de effecten van merkt; 
- Dat wij als gemeente een voorbeeldfunctie hebben; 
- Dat wij als gemeente moeten bijdragen om de vraag  naar energie te minimaliseren; 
- Door de raad in 2018 de keuze is gemaakt om onze straatverlichting volgens ‘scenario 3’ 

gefaseerd te wisselen; 
- Dat volgens de huidige plannen we eind 2023 50% vervangen hebben (waarvan 25% in 2023) en 

tussen 2024 en 2030 de resterende 50% vervangen zal worden in twee vervangingsrondes; 
- Dat er hierbij gebruikt gemaakt wordt van ‘slimme’ armaturen; 
 
Overwegende dat 
- Dat sinds 2018 de situatie veranderd is en er nog meer urgentie ontstaan is bij deze overgang; 
- Er door de energiecrisis andere afweging gemaakt moeten worden en wij als gemeente onze 

verantwoordelijkheid moeten nemen;  
- Wij als gemeente vanuit de uitvoeringsmiddelen klimaat en energie de komende jaren ieder jaar 

ruim €300.000 ontvangen; 
- Deze gelden gebruikt kunnen worden voor de inzet van ambtelijke capaciteit;  
- Hierdoor budget komt om extra investeringen te doen op het gebied van duurzaamheid; 
- In het coalitieakkoord ook staat bij duurzaamheid “wij geven zelf het goede voorbeeld” 

 
Verzoekt het College 
- Om de 2 benodigde vervangingsrondes zo snel mogelijk in te plannen; 
- Indien hierdoor extra kosten ontstaan door bv versnelde afschrijving deze kosten hiervoor te 

dekken vanuit de budgetten die vrijkomen dankzij de uitvoeringsmiddelen klimaat en energie; 
- Indien dit niet mogelijk is gebruik te maken van algemene vrije reserves. 

 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
Ondertekening en naam:  
 
Fractie D66 Gennep 
 

 


