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1 Thuisledlampen besparen ongeveer 80-90% ten opzichte van gloeilampen. De besparing 

in het in het RVS genoemde voorbeeld is slechts 22%. Hoe is dat verschil te verklaren?

Antwoord:
In het raadsvoorstel wordt inderdaad gesproken over 22% besparing realiseren. Dit is 
echter de minimaal te behalen besparing bij statisch gebruik. De huidige lichtinstallatie 
(veld 4 en 5) bestaat uit totaal 24 schijnwerpers van 2,2 KW, totaal 52,8 Kilowatt. De LED-
schijnwerpers die geplaatst gaan worden rondom de voetbalvelden zijn 24 stuks van 1,72 
KW, totaal 41,28 KW. Energiebesparing van 22% dus ten opzichte van de huidige 
lichtinstallatie en waarbij tevens veel meer licht op de velden is.
Meer besparen dan de 22% is zeker mogelijk door dynamisch gebruik/ dynamisch 
schakelen. Met dynamisch schakelen wordt bedoeld dat de verlichting gedimd kan 
worden en gedeeltelijk aan- of uit gezet kan worden. Denk hierbij aan een half veld 
verlichten in plaats van een heel veld. Dit is bij de conventionele verlichting niet mogelijk. 
Dimmen spreekt voor zich, wat bij trainingen heel goed toepasbaar is als de intensiteit 
van de verlichting niet zo hoog hoeft te zijn. Tevens is de verlichting direct inzetbaar; de 
verlichting heeft geen “warming-up” nodig maar gaat direct aan of uit, dat scheelt ook in 
energieverbruik. 

 
2 Klopt het dat het financiële voordeel geheel voor de sportverenigingen is?

Antwoord:
Dat klopt. De energierekening wordt door de vereniging betaald. Het voordeel voor de 
gemeente is vooral gericht op duurzaamheid. Door het vervangen van conventionele 
sportveldverlichting bij sportaccommodaties naar LED-sportveldverlichting wordt 
namelijk bijgedragen aan invulling van de ambitie om in 2050 CO2-neutraal te zijn. 

3 Wat is de gangbare afschrijvingstermijn van de huidige verlichting en wanneer loopt die 
af?



Antwoord:
De gangbare afschrijftermijn van lichtinstallaties is 15 jaar. De huidige verlichting is 
financieel afgeschreven. Vervanging van de verlichting naar wederom conventionele 
verlichting zou geen goede keuze zijn. 

4 Wat is de terugverdientijd van de voorgestelde investering?

Antwoord:
Terugverdientijd is niet aan de orde, het betreft een vervangingsinvestering. Zoals 
uitgelegd bij vraag 2 investeren we in duurzaamheid en alleen bij die verenigingen waar 
vervanging van verlichting direct of binnen afzienbare tijd aan de orde is. Het 
exploitatievoordeel is voor de vereniging(en), wat hen extra motiveert om spaarzaam 
met de verlichting om te gaan.

5 Welke terugverdientijd is voor de gemeente maximaal aanvaardbaar?

Antwoord:
Terugverdientijd heeft niet meegespeeld in de afweging om bij RCL en Liethorp de 
verlichting te vervangen. 

 
6 Wat is dynamisch schakelen? Vergt dit extra investeringen en wat is daarvan de 

terugverdientijd?

Antwoord:
Dynamisch schakelen is uitgelegd bij beantwoording vraag 1. Het vergt geen extra 
investering, in opgevraagde offertes om kosten in te schatten is de mogelijkheid om 
dynamisch te schakelen al meegenomen. Dynamisch schakelen gaat via een 
bedieningskast waarmee de verlichting per niveau en/of per speelhelft kan worden 
bediend. 

 


