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 2019 raadsvoorstel   

Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 16 juli 2019 

Onderwerp: Investering in LED-

sportveldverlichting de Bloemerd. 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0213CAFC3B* 
 

Beslispunten 

1.    een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van LED-

sportveldverlichting bij RCL en bij Manege Liethorp. 

 

1 SAMENVATTING  

Het college wil graag investeren in LED-sportverlichting bij buitensportverenigingen, wat past in 

onze ambitie om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Door het toepassen van LED-

sportveldverlichting bij buitensportaccommodaties kan er flink bespaard worden op 

energieverbruik. Er is geïnventariseerd bij welke buitensportvereniging het beste geïnvesteerd kan 

worden. Hieruit is gebleken dat investeren bij RCL en bij Manege Liethorp momenteel de beste 

optie is. Bij RCL gaat het om veld 4 en veld 5, velden waar dagelijks in de avonduren veel op 

getraind wordt. Bij Manege Liethorp gaat het om het vervangen van 10 verouderde lantarenpalen 

naar 4 nieuwe stalen klimmasten voorzien van 4 zuinige en onderhoudsarme Lumosa LED-

schijnwerpers rondom de paardenbak. In dit voorstel wordt de raad gevraagd een krediet van  

€ 100.000 hiervoor beschikbaar te stellen.  

  
2 Inleiding 

Leiderdorp heeft de ambitie om te verduurzamen. Op 27 maart 2017 heeft uw raad de 

duurzaamheidsagenda 2017-2025 vastgesteld, waarin onze duurzaamheidsambitie is vastgelegd. 

Onze ambitie is om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. De duurzaamheidsagenda geeft een 

thematische aanpak weer waarbij wordt ingezet op energie, mobiliteit, afval en klimaat. We willen 

meer energie besparen en opwekken en we willen meer bewustwording creëren bij inwoners, 

instellingen en ondernemers.  
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Bij de buitensportaccommodaties in Leiderdorp is nog te beperkt LED-sportveldverlichting 

aanwezig. Sportverenigingen zijn aangewezen op conventionele sportveldverlichting, terwijl ook bij 

sportverenigingen energiebesparing hoog op de agenda staat. Een groot deel van hun 

energierekening bestaat uit kosten voor de verlichting van de sportvelden. Veel sportverenigingen 

hebben echter niet voldoende financiële armslag om zelf te kunnen investeren in LED-

sportveldverlichting en over te gaan tot vervanging. Daarnaast is de sportveldverlichting eigendom 

van de gemeente en wordt deze ook door de gemeente beheerd en onderhouden; redenen 

waarom sportverenigingen niet snel zelf over zullen gaan tot vervanging van conventionele 

sportveldverlichting naar LED-sportveldverlichting. 

  

In de programmabegroting 2019 wordt al gemeld dat er wordt gewerkt aan een collegeadvies met 

betrekking tot LED-verlichting in de Bloemerd en dat uit dat collegeadvies mogelijk een 

raadsvoorstel zal volgen. Enige jaren geleden zijn er kredieten geraamd voor in totaal € 213.000 

(7210874, 7210853, 7210854, 7210857) waarvan de kapitaallasten alvast zijn meegenomen in de 

begroting vanaf 2020. Deze kredieten zijn voor de destijds beoogde doeleinden niet meer 

benodigd. De afgelopen jaren hebben er diverse aanpassingen plaatsgevonden bij sportcomplexen, 

waarmee de voorzieningen waarvoor de kredieten waren bedoeld zijn gerealiseerd.  

De inventarisatie om te bepalen hoe de kredieten het beste ingezet kunnen worden heeft 

plaatsgevonden. Het college wil graag investeren in LED-sportveldverlichting om energiebesparing 

te realiseren en daarmee een actie uit te voeren die bijdraagt aan het streven om in 2050 een CO2-

neutrale gemeente te zijn. 

 

3 Beoogd effect 

Door het vervangen van conventionele sportveldverlichting bij sportaccommodaties naar LED-

sportveldverlichting bijdragen aan invulling van de ambitie om in 2050 CO2-neutraal te zijn. 

 

4 Argumenten 

 A. Het aanbrengen van LED-schijnwerpers rond veld 4 en 5 bij RCL en plaatsing van een geheel 

nieuwe lichtinstallatie rondom de paardenbak Van Liethorp dragen bij aan het doel om in 2050 een 

CO2 neutrale gemeente te zijn.  

Door toepassing van LED-sportveldverlichting kan er flink worden bespaard op energieverbruik. Als 

voorbeeld: de huidige lichtinstallatie rondom veld 4 bij RCL bestaat uit totaal 12 schijnwerpers van 
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2.2 KW, totaal 26,4 KW. Nieuwe LED-schijnwerpers zijn 12 stuks van 1,72 KW, totaal 20,64 KW. Een 

directe energiebesparing van 22% is te realiseren, waarbij meer besparing nog aanvullend te 

behalen is door dynamisch schakelen van de verlichting. Verenigingen hebben belang bij 

dynamisch schakelen omdat ze daarmee nog extra kunnen besparen op energiekosten. De 

energierekeningen worden immers door de verenigingen zelf voldaan.  

B. Het investeren in LED-sportveldverlichting rond veld 4 en 5 bij RCL en rondom de paardenbak bij 

Manege Liethorp is verantwoord omdat er recentelijk niet in verlichting is geïnvesteerd.  

De inventarisatie om te bepalen hoe kredieten het beste ingezet kunnen worden heeft 

plaatsgevonden. Weloverwogen en duurzaam investeren is namelijk het doel. Uit de inventarisatie 

blijkt dat bij elke vereniging de situatie met betrekking tot sportveldverlichting anders is. Bij 

Velocitas is dit jaar nieuwe LED-sportveldverlichting aangebracht, dit is meegenomen in het project 

“renovatie kunstgrasvelden Velocitas”. Alecto is in de periode 2017 t/m 2026 (o.a.) zelf 

verantwoordelijk voor onderhoud en vervanging van veldverlichting en heeft hiervoor in 2017 

financiële middelen gekregen van de gemeente (bijzondere bepaling huuroveree nkomst velden). 

COVS heeft de aanwezige veldverlichting in eigendom. De gemeente en COVS zijn contractueel 

overeengekomen dat COVS een openbaar terrein als trainingsveld mag gebruiken. In de 

gebruikersovereenkomst is opgenomen dat als COVS verlichting wenst, COVS deze zelf mag 

plaatsen. COVS is namelijk zelf verantwoordelijk voor plaatsing, gebruik, beheer en onderhoud. 

COVS heeft enkele jaren geleden zelf veldverlichting aangebracht. Bij SSCW (Schaats - en 

Skeelercentrum Weteringpark) weegt de investering niet op tegen het te behalen voordeel (te 

weinig branduren). Vervanging van conventionele verlichting naar LED-sportveldverlichting zal 

plaatsvinden op het moment dat de verlichting is afgeschreven of kapot gaat. LTC De Munnik is 

onafhankelijk en bedruipt zichzelf, daarnaast is rondom de tennisvelden LED-sportveldverlichting 

reeds aanwezig. Bij Leython DC (beachvolleybal, op terrein van Velocitas) weegt de investering niet 

op tegen het te behalen voordeel. Bij Stichting Scouting Leiderdorp, Watersportverenig ing 

Doeshaven en Kanovereniging Rijnland is geen sportveldverlichting van toepassing.  
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5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De sportverenigingen waar geen sportveldverlichting wordt vervangen, zullen zich wellicht 

gepasseerd voelen.  

We kunnen onderbouwen waarom we in de overige gevallen nu (nog) niet overgaan tot vervanging 

van de conventionele verlichting naar LED-sportveldverlichting. In de toekomst zullen we verder 

gaan met het vervangen van conventionele sportveldverlichting, maar wederom (financieel ) 

weloverwogen waarbij o.a. contractuele afspraken tegen het licht worden gehouden , 

afschrijvingstermijnen, branduren, etc. 

 
6 Communicatie 

Alle buitensportverenigingen in de Bloemerd zijn op de hoogte van het voorstel dat voorligt.  
 

7 Financiën 

In de begroting (vanaf 2020) is van de kredieten 7210874, 7210853, 7210854 en 7210857 al 

rekening gehouden met de kapitaallasten. De kredieten zijn echter niet beschikbaar gesteld.  De 

aanvraag voor het beschikbaar stellen van € 100.000 zal geen extra kapitaallasten met zich 

meebrengen. In de 2e bestuursrapportage 2019 wordt de wijziging die dit voorstel heeft voor de 

kapitaallasten verwerkt.  

 
8 Evaluatie 

Er zal worden gemonitord of de verwachte besparing daadwerkelijk wordt behaald.  

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
Bijlagen:  
 


