
Initiatiefvoorstel “Tijdelijke (energiezuinige) straatverlichting”

Inleiding
De gemeente Groningen telt 10000 lantaarnpalen, waarvan er dagelijks zo’n 10 stuk gaan. De meeste 
reparaties vinden binnen twee weken plaats. Toch laat bij ruim 25% van de meldingen verhelpen van de
storing langer op zich wachten. Dit heeft niet alleen te maken met de aard van de storing blijkt uit 
overzicht van de gemeente. Dit leidt er toe dat sommige straten en pleinen wekenlang zonder 
verlichting zitten. Dat is nadelig voor de verkeersveiligheid op die plekken, maar ook voor het 
veiligheidsgevoel van mensen die in die straten wonen. Mensen gaan minder snel de straat op, zijn 
bang om de fiets achter het huis te zetten en doen de deur extra op slot tegen inbrekers. Dit komt het 
voor in de hele stad en in alle dorpen. Voorbeelden uit Groningen waar de SP deze winter meldingen 
over heeft gehad zijn: De Vinkenstraat, het verbindingskanaal tussen de Oosterbrug en de Herebrug, 
onlangs in Selwerd bij de kruising Eikenlaan1: Iepenlaan t/m Elzenlaan, Hoek 
Fossemaheerd/Emingaheerd, aan de Radesingel, Badstratenbuurt, Grote Kruisstraat en rondom het 
Gouden Regenplein afgelopen najaar. 

Oplossing
De SP is opzoek naar een oplossing voor die plekken waar gedurende langere tijd storingen in de 
straatverlichting zijn, die eigenlijk niet zonder goede verlichting kunnen en waar reparatie van de 
storing op zich laat wachten. Als er meerdere straatlantaarns in een straat een storing hebben, of 
straatlantaarns op een hoek van de straat of bij een gangetje het niet doen, dan kan de 
(verkeers)veiligheid in het geding komen. Verplaatsbare energiezuinige straatverlichting is hier wat de 
SP betreft een goede tijdelijke oplossing. Hierdoor blijven de straten die niet zonder verlichting kunnen
goed verlicht tijdens de periode van de reparatie. Hier horen duidelijke voorwaarden bij wanneer we 
deze tijdelijke oplossing inzetten. 



Allereerst moet de gemeente snel een oordeel geven
of de storing lang gaat duren of niet. Als in de
toekomst lantaarnpalen zelf melden dat er iets aan de
hand is, is dit nog sneller te bepalen. Daarbij past een
redelijke termijn waarin er bepaald kan worden hoe
snel de werkzaamheden worden uitgevoerd. Als dan
binnen twee weken de storing niet verholpen kan
worden komt de noodzaak voor tijdelijke verlichting.
Verder moet bepaald worden wanneer wel en niet
mobiele straatverlichting wordt ingezet bij langere
storing. Storing bij straatlantaarns in een hele straat
(of een groot deel daarvan) is een duidelijke
voorwaarde. Verkeersveiligheid en veiligheidsgevoel
die in het geding komen zijn iets minder duidelijk. De
gemeente zal dan een oordeel moeten vellen in
overleg met bewoners. Daarbij is het van belang dat
de gemeente bewoners veel beter en actiever gaat
informeren over defecte straatverlichting en de
stappen naar reparatie, zodat bewoners weten wat er met hun melding wordt gedaan en waar zij terecht 
kunnen met hun vragen en zorgen.

Voorstel
De SP-fractie stelt de gemeenteraad daarom voor het volgende te besluiten:

I. Het college opdracht te geven om binnen de begroting ruimte te zoeken voor de aanschaf van 
voldoende energiezuinige mobiele straatverlichting voor de tijdelijke verlichting van stoepen en
straten in geval defecte straatverlichting niet binnen twee weken hersteld kan worden. 

II. Het college gaat onderzoeken welke (energiezuinige) mobiele straatverlichting het meest 
geschikt is voor de tijdelijke verlichting voor in straten, zodat er voldoende verlichting is tijdens
storing om de (verkeers)veiligheid voldoende op peil te houden.

III. Het volgende protocol vast te stellen m.b.t. meldingen van defecte straatverlichting:
a) Bij melding van defecte straatverlichting wordt binnen een week vastgesteld of een storing 

binnen 10 werkdagen na melding verholpen kan zijn. Daarbij informeert de gemeente de 
bewoners van een bepaalde straat of buurt actief over het defect en de genomen en te nemen
stappen.

b) De gemeente bepaalt met bewoners of de (verkeers)veiligheid in het geding is bij langdurige
storing. Dit kan door middel van een rondgang met een medewerker van de gemeente in het 
donkere gebied, in ieder geval met de melder, waarbij ook andere buurtbewoners worden 
uitgenodigd middels dezelfde informatievoorziening als bedoeld bij a.

c) Wanneer de (verkeers)veiligheid in het geding is volgens de gemeente en bewoners in het 
bij b genoemde rondgang, dan plaatst de gemeente voldoende tijdelijke (mobiele) 
straatverlichting tot de storing is verholpen.

1https://www.oogtv.nl/2019/01/oorzaak-defecte-straatverlichting-selwerd-lastig-te-vinden/


