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Geachte heer, mevrouw, 

In de vergadering van uw raadscommissie van 12 december 2012 hebben wij 
toegezegd u te informeren over duurzame verlichting in Groningen. In deze brief 
informeren wij u over het pilotproject P+R Hoogkerk waar innovatieve techniek wordt 
toegepast. 

De gemeente Groningen dimt haar openbare verlichting ten behoeve van 
energiebesparing. Dit gebeurt op voorgeprogrammeerde tijden tot een lager niveau. Op 
dit moment houden wij de ontwildcelingen in de gaten en verkennen wij de 
mogelijkheden op dit gebied. 

De eerste stap in deze ontwikkeling is het pilotproject van de P+R Hoogkerk. Hier is 
een startende Groningse ondememer (Tvilight BV) momenteel bezig met het 
ontwikkelen van meer verfijnde techniek voor een intelligente dimbare 
straatverlichting. 

De intelligentie zit in het aansturen van de dimbare verlichting op basis van persoons-
en verkeersaanbod, in plaats van op voorgeprogrammeerde tijden. Door toevoeging 
van de ontwildcelde sensoren en een nieuw type dimmers is het mogelijk om ook te 
dimmen buiten de vooraf geprogrammeerde tijden. Dh levert extra energiebesparing 
op. De P+R Hoogkerk biedt een aantal interessante aanlaiopings- en leerpunten. Met 
dit pilotproject kunnen wij ervaring opdoen op het gebied van de nieuwe technieken. 
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In mei wordt door deze ondememer een aantal lichttesten uitgevoerd en worden de 
resultaten geevalueerd. Naar aanleiding daarvan worden de definitieve stappen 
genomen. Na afronding van alle voorbereidingen wordt het vemieuwde systeem 
onthuld. Wij zullen u te zijner tijd uitnodigen voor de officiele opening. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 
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