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Uitwerking motie "verlichting kerkdorpen"

lnleiding
ln november 2079 heeft de gemeenteraad van Roosendaal de motie onderzoek verlichting kerkdorpen
aangenomen. De Raad draagt het college op:
1,. Te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om de historisch ogende functionele
straatverlichtingsarmaturen in de kernen van de kerkdorpen te behouden dan wel terug te
plaatsen teneinde de historische waarde van deze dorpskernen te borgen;
2. Daarbij in de dorpen waarin de monumentale dorpskerk nog niet wordt belicht ook de vraag mee
te nemen of het mogelijk en wenselijk is dit te realiseren;
3. DeraadoverdeuitkomstenterapporterenindeKadernota2O2tdanwelvoorafgaandaande
Kadernota behandeling.

lnformatie/kernboodscha p
Om het onderzoek objectief uit te voeren, is het belangrijk om vooraf te bepalen, of er spraken is van een
historische kern en in hoeverre de reikwijdte gaat van het "historische deel "van de verschillende
dorpskernen. Zonder een objectief toets criterium, berust een gebiedsmarkering namelijk op subjectieve
criteria, zoals emoties, beleving, gevoelswaarde etc.

voor het vaststellen van de gebiedsmarkeringen, is de gemeentelijke
Erfgoedkaart. En hoewel de gemeentelijke Erfgoedkaart geen juridische waarde heeft, geeft het wel een
verzameling van alle aanwezige cultuurhistorische waarden in de gemeente aan. Op basis hiervan is het
mogelijk om het aantal verlichtingsobjecten vast te stellen en daarmee de consequenties in beeld te
Een objectief beoordelingsinstrument

brengen.
Op basis van deze gemeentelijke Erfgoedkaart hebben de kernen van Roosendaal en Wouw de hoogste
cultuurhistorische waarde. Ook de kernen van Wouwse Plantage en Nispen zijn bijzonder te noemen. Of dit
moetworden doorvertaald en tot uitdrukking moetworden gebracht in'bijpassend straatmeubilair'is
vooral een esthetisch en financieelvraagstuk. Wel draagt bijpassend staatmeubilair bij aan de
belevingswaarde van een gebíed. Dit laatste moet wel gekwalificeerd worden als een subjectieve beleving.
De dorpskernen

ln de kern van Wouw staan als enige in de gemeente Roosendaal , rondom de kerk, nog 25 klassieke
lantaarns. Deze zullen ook gehandhaafd blijven, maar wel omgebouwd naar LED. Bij de vervanging van de
overige standaard armaturen naar historisch ogende functionele straatverlichtingsarmaturen in Wouw en

de andere kerkdorpen, zijn we uitgegaan van een L:L vervanging in deze benoemde gebieden. We komen
dan uit op de onderstaande aantallen aan te passen verlichtingsobjecten.
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Het kerkdorp Nispen is buiten beschouwing gelaten, omdat hier recente vanuit een burgerinitiatief de
dorpskern op eigen kracht is aangepast naar een eigen ontwerp.
De oanstroolverlichtinq von de dorpskerken

De dorpskerken zelf zijn geen eigendom van de gemeente Roosendaal. Hetzelfde geldt ook voor de
aanstraalverlichting van deze dorpskerken, die in het verleden met behulp van sponsorgelden zijn

aangelegd. Zoals het een goed eigenaar betaamd, draagt een eigenaar zelf de verantwoordelijkheid om zijn
installatie bijtijds te vervangen indien dit wenselijk/noodzakelijk is.
De gemeenschap van de Wouwse Plantage en Nispen, hebben in de afgelopen jaren op eigen

initiatief de

verouderde aanstraalverlichting vervangen en hebben deze ook zelf in beheer en onderhoud. De
gemeenschap van Wouw, Heerle en Moerstraten hebben dat (nog) niet gedaan.
Het afwijken van het standpunt dat iedere eigenaar zelf verantwoordelijk is voor het aanleggen, beheer en
onderhoud van zijn installatie, doet onrecht aan de inwoners van de Wouwse plantage en Nispen en kan
daarnaast gaan leiden tot precedentwerking.
Consequenties

Wij beheren en onderhouden ons bestaande areaal binnen de door de raad vastgestelde kaders. Dit
betekent dat we de openbare verlichting vervangen, wanneer de technische levensduur van de mast (40
jaar) of van een armatuur (20 jaar) verstreken is, of wanneer bij een defect het object niet meer te
repareren is.
Het beheer- en onderhoudsbudget is ook afgestemd op het plaatsen van openbare verlichtíng die sober,
doelmatig en functioneel is, waarbij we het bestaande object L:L uitwisselen met standaard materiaal. Dit
standaard materiaal passen we toe binnen de hele gemeente. Uitzonderingen hierop zijn die situaties,
waarbij bij een gebiedsontwikkeling wordt gekozen voor speciaal straatmeubilaír en waar vanuit die
ontwikkeling extra investeringskosten worden meegenomen en het jaarlijkse beheer- en onderhoud budget
hierop structureel wordt aa ngepast.
Financiën
Op basis van het aantal genoemde objecten per dorpskern, komen we tot de volgende kosten
De initiële kosten voor het plaatsen van historisch ogende functionele straatverl¡chtingsarmaturen binnen
de benoemde historische gebieden bedragen €217.550,- en € 296.050 voor de uitvoering conform de 25
bestaande historische straatverlichting rondom de kerk in Wouw .
De initiële kosten voor het vervangen/aanleggen van een eenvoudige aanstraalverlichting voor de kernen

WouW Heerle en Moerstraten bedraagt minimaal€ 20.000 per kerk.
Enkele straatdelen in Roosendaal komen op grond van de gemeentelijke Erfgoedkaart ook in aanmerking
voor historisch ogende functionele straatverlichtingsarmaturen. Op grond van gelijke monniken gelijke

kappen (het voorkomen van precedentwerking), moet daarom rekening worden gehouden met een extra
verhoging van € 100.000 initiële kosten ( ongeveer 50 objecten).
De structurele kosten voor afschrijving, onderhoud stijgen van € 67,-- naar € l-60 euro per historisch
ogende functionele straatverlichtingsarmatuur ( 146 objecten, afgerond € 13.500,- )

Milieu
Wanneer we 146 objecten vroegtijdig gaan vervangen, is dit niet duurzaam. Hoewel de omgewisselde
standaard objecten ergens anders in de gemeente weer kunnen worden ingezet, wordt er onnodig energie
verbruikt t.g.v. het extra moeten inzetten van hoogwerkers, arbeid, materiaal en mater¡eel.

Bijlage
Bijlage 1
Bijlage 2

Onderzoek motie: Verlichting Kerkdorpen
Samenvatting gebiedskwalificatie aan de hand van gemeentelijke Erfgoedkaart

Afsluiting en ondertekening
Het college kiest ervoor om:

r

Daar waar u doelt op die situaties waar oude functionele armaturen recent zijn vervangen door
nieuwe functionele standaard armaturen, gaan wij deze niet omwisselen voor historisch ogende
straatverlichting ;
.
Geen historische straatverlicht¡ng te plaatsen in de dorpskernen, maar vast te houden aan de
standaard fu nctionele verlichtingsa rmaturen voor de openba re verlichting.
.
Geen aanstraalverlichting aan te leggen, te beheren en te onderhouden, voor de dorpskerken
De klassieke lantarens rondom de kerk in Wouw en het Torenplein blijven wij wel in stand houden, voor

zover deze handgemaakte objecten door de leverancier bij schade kunnen worden gemaakt.

Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en hebben daarmee de motie
afgehandeld.
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Toelichting

Draagt het college op:
1. Te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om de historisch ogende
functionele straatverlichtingsarmaturen in de kernen van de kerkdorpen te
behouden dan wel terug te plaatsen teneinde de historische waarde van deze
dorpskernen te borgen;
2. Daarbij in de dorpen waarin de monumentale dorpskerk nog niet wordt
belicht ook de vraag mee te nemen of het mogelijk en wenselijk is dit te
realiseren;
3. De raad over de uitkomsten te rapporteren in de Kadernota 2021 dan wel
voorafgaand aan de Kadernotabehandeling.

Bron
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Deadline
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Actief

Te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om de
historisch ogende functionele
straatverlichtingsarmaturen in de kernen van de
kerkdorpen te behouden dan wel terug te plaatsen
teneinde de historische waarde van deze dorpskernen
te borgen;
Historische waarde
Om deze vraag objectief te beantwoorden, moeten we eerst weten of en waar historische waarde
aanwezig is binnen de kernen,
De gemeente Roosendaal heeft geen beschermde stads- en dorpsgezichten aangewezen. Wel is van
bepaalde gebieden wel eens gesteld dat deze voor een dergelijke status in aanmerking zouden
kunnen komen: (delen) van het historisch lint van Roosendaal, de omgeving Markt te Wouw. Ook
andere gebieden hebben een samenhangende waarde, waarbij de status van beschermd stads- en
dorpsgezicht zeker passend kan worden geacht (te denken valt aan het gebied BadhuisstraatBoulevard Antverpia, de Parklaan en Ludwigstraat

Er zijn in de diverse bestemmingsplannen gebieden aangeduid met de dubbelbestemming Waardecultuurhistorie. Op basis daarvan worden beschermende bepalingen opgenomen om
cultuurhistorische waarden te beschermen (het betreft geen rechtstreeks monumentale
bescherming). Wel bevinden zich in deze gebieden relatief veel (rijks- en gemeentelijke)
monumenten.
De Erfgoedkaart heeft juridisch geen waarde, het is meer een verzameling van alle aanwezige
cultuurhistorische waarden in de gemeente.
Op basis van de gemeentelijke Erfgoedkaart , een samenvatting gegeven vanuit de historie en daarbij
ook de kwalificatie genoemd die aan het gebied wordt toegekend. Deze onderbouwing vindt u terug
in bijlage 1

Concluderend
De kernen van Roosendaal en Wouw hebben de hoogste cultuurhistorische waarde. Ook de kernen
van Wouwse Plantage en Nispen zijn bijzonder te noemen. Of dit moet worden doorvertaald en tot
uitdrukking moet worden gebracht in ‘bijpassend straatmeubilair’ is vooral een esthetisch en
financieel vraagstuk. Wel draagt bijpassend staatmeubilair bij aan de belevingswaarde van een
gebied.

Behouden, dan wel terugplaatsen van historisch ogende functionele
straatverlichting
Wij beheren en onderhouden ons bestaande areaal binnen de door de raad vastgestelde kaders. We
vervangen de openbare verlichting, wanneer de technische levensduur van de mast (40 jaar) of van
een armatuur (20 jaar) verstreken is, of wanneer bij een defect het object niet meer leverbaar is.
Het beheer- en onderhoudsbudget is gebaseerd op het plaatsen van openbare verlichting die sober,
doelmatig en functioneel is, waarbij we standaard materiaal toepassen voor heel de gemeente. Het
plaatsen/terugplaatsen van historisch ogende functionele straatverlichting, zogenaamde specials,
kan alleen, wanneer daarvoor initiële kosten beschikbaar worden gesteld, aangevuld met een
verhoging van de structurele kosten voor het beheer en onderhoud. Dit laatste om de duurdere
hoofcomponenten ook te kunnen blijven onderhouden.

Aanlichten van de monumentale dorpskerk waar dit nog niet
plaatsvindt
De dorpskerken zijn geen eigendom van de gemeente Roosendaal. Hetzelfde geldt ook voor de
aanstraalverlichting van deze kerken. Zoals het een goed eigenaar betaamd, draagt deze zelf de
verantwoordelijkheid om zijn installatie bijtijds te vervangen.
De gemeenschap van de Wouwse Plantage en in Nispen hebben op de afgelopen jaren op eigen
initiatief de verouderde aanstraalverlichting zelf vervangen en hebben deze zelf in beheer en
onderhoud. De gemeenschap van Wouw, Heerle en Moerstraten hebben dat (nog) niet gedaan.

Welke initiële kosten zijn nodig om historisch ogende functionele
straatverlichting te plaatsen?
Bij het bepalen van de initiële kosten zijn we uitgegaan van de gebieden die in de bijlage 1 zijn
opgenomen voor de kerkdorpen. Op basis van de erfgoedkaart is nu Objectief te bepalen om hoeveel
lichtmasten het per kerkdorp zal gaan.
De kern Nispen en de gebieden in Roosendaal stad zijn buiten beschouwing gelaten, omdat in
Nispen de inwoners met een particpatieproject de verlichting van het dorpscentrum zelf al hebben
opgepakt. Roosendaal is buiten beschouwing gebleven omdat de motie zich specifiek richt op de
kerkdorpen.
Het is echter goed om te weten dat ook vanuit bv de Ludwigstraat en Vughtstraat in het verleden
verzoeken zijn gekomen om gelet op de karakteristieke bouw van de woningen een beter passende
openbare verlichting wenselijk was. Ook in dat geval hebben we dit omwille van bovenstaande
kriteria afgewezen.
Bij het toekennen van een eventueel initieel budget om de kerkdorpen aan te pakken, kan de vraag
vanuit Roosendaal ook terugkomen en moet de raad daarop voorbereid zijn.

Welke gebieden
Heerle
Van de 18 objecten in dit gebied moeten 8 masten en 9 armaturen op korte termijn worden
vervangen ( binnen nu en 2022) ( ( mindering op project = € 6100,- )

Wouwse Plantage
In dit gebied moeten 9 masten met dubbele uithouders worden vervangen in 2026. De bestaande 18
armaturen zijn nog niet op de helft van hun levensduur en hoeven pas te worden vervangen in 2033 (
mindering op project = € 3400,- )

Moerstraten
Van de 18 objecten In dit gebied moeten 3 masten en 4 armaturen op korte termijn worden
vervangen ( binnen nu en 2022) ( mindering op project = € 2700,- )

Wouw
Er staan er nog 25 klassieke masten en armaturen in dit gebied. Deze zijn voorzien van
conventionele lampen en moeten worden omgebouwd naar LED
Van de overige 67 objecten staan in dit gebied 19 masten en 19 armaturen die binnen nu en 2026
worden moeten vervangen ( mindering op project = € 13000,- )

Initiële kosten bij vervanging bestaande verlichting door klassiek
armatuur.
Leveringskosten




klassieke Paal € 1000,Klassieke lantaarn simpel € 800,-, luxe € 1300,Ombouw bestaande klassiek lantaarn ( in Wouw) naar LED € 650,-

Montagekosten



Vervanging bovengronds ( verwijderen en aanleggen) € 100,aansluitkosten netbeheerder op Enexis- net € 77,--

Totale kosten per aansluiting klassiek armatuur


€ 2000,- of € 2500 luxe

* de kosten per aansluiting voor een standaard object zijn € 677,-- ( 25-30% van de kosten van een
speciale mast)

Kern

Aantal masten

Aantal armaturen

Heerle
Wouwse Plantage
Moerstraten
Wouw
Wouw * ombouw
Sub Totaal
Mindering tgv
reguliere
vervanging
Totale initiële
kosten

18
9
18
67

18
18
18
67
25
146

112

Klassiek
eenvoudig
€ 36.000,€ 18.000,€ 36.000,€ 134.000,€ 18.750,€ 242.750,€ 25.200,-

Klassiek luxe

€ 217.550,-

€ 296.050,-

€ 45.000,€ 45.000,€ 45.000,€ 167.500,€ 18.750,€ 321.250,€ 25.200,-

* er is uitgegaan van 1:1 vervanging van de bestaande verlichting
* deze initiële kosten bevatten niet het aanstralen van de kerkdorpen ( € 20.000/kerk)
* Wanneer de straten uit Roosendaal stad worden meegenomen moet rekening worden gehouden
met een extra bedrag van € 80.000,- / € 100.000,-

Onderzoek verlichting kerkdorpen
26 februari 2020
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1.0. Samenvatting

Steller: M. Stroom, Rene Kools,
Motie : 2019-M35 PB2020 Onderzoek verlichting Kerkdorpen

Op basis van de gemeentelijke Erfgoedkaart hebben de kernen van Roosendaal en Wouw de hoogste
cultuurhistorische waarde. Ook de kernen van Wouwse Plantage en Nispen zijn bijzonder te noemen.
Of dit moet worden doorvertaald en tot uitdrukking moet worden gebracht in ‘bijpassend
straatmeubilair’ is vooral een esthetisch en financieel vraagstuk. Wel draagt bijpassend
staatmeubilair bij aan de belevingswaarde van een gebied, maar moet dit wel gekwalificeerd worden
26 februari 2020
onder subjectieve beleving.








De gebieden die in aanmerking kunnen komen voor historische straatverlichting zijn
gebaseerd op de gemeentelijke Erfgoedkaart
Er is binnen het beheer- en onderhoudsbudget, geen ruimte om af te wijken van standaard
materiaal
De initiële kosten voor het wel plaatsen van historische lantaarns bedragen € 217.550,- resp.
€ 296.050 ( conform de 25 bestaande historische verlichting in Wouw rondom de kerk
De initiële kosten voor het vervangen/aanleggen van aanstraalverlichting voor de kernen
Wouw, Heerle en Moerstraten bedraagt minimaal € 20.000 per kerk.
Enkele straatdelen in Roosendaal komen op grond van de erfgoedkaart ook in aanmerking
voor klassieke lantaarns. Op grond van gelijke monniken gelijke kappen moet daarom
rekening worden gehouden met een verhoging van € 100.000 initiële kosten ( 50 objecten)
De structurele kosten voor afschrijving, onderhoud stijgen van € 67,-- naar € 160 euro per
klassieke lantaarn ( 146 objecten, afgerond € 13.500,- )

2.0. De motie
De raad heeft het college opgedragen om te onderzoeken:





Of het mogelijk en wenselijk is om de historisch ogende functionele
straatverlichtingsarmaturen in de kernen van de kerkdorpen te behouden dan wel terug te
plaatsen teneinde de historische waarde van deze dorpskernen te borgen;
En daarbij in de dorpen waarin de monumentale dorpskerk nog niet wordt belicht ook de
vraag mee te nemen of het mogelijk en wenselijk is dit te realiseren;
En de raad over de uitkomsten te rapporteren in de Kadernota 2021 dan wel voorafgaand
aan de Kadernotabehandeling.

Om het onderzoek objectief uit te kunnen voeren, is het belangrijk om vooraf te bepalen hoever de
reikwijdte gaat van het “historische deel “van een dorpskern. Zonder tastbaar criterium berust deze
gebiedsmarkering namelijk op subjectieve criteria, zoals emoties, beleving, gevoelswaarde etc…..
We hebben in het onderzoek daarom gebruik gemaakt van de gemeentelijke Erfgoedkaart en op
basis daarvan de historische gebiedsmarkeringen van de dorpskernen vastgelegd.

3.0. Onderzoek naar de historische gebiedsmarkering binnen de
kerkdorpen

Steller: M. Stroom, Rene Kools,
Motie : 2019-M35 PB2020 Onderzoek verlichting Kerkdorpen

De gemeente Roosendaal heeft geen beschermde stads- en dorpsgezichten aangewezen. Wel is van
bepaalde gebieden wel eens gesteld dat deze voor een dergelijke status in aanmerking zouden
kunnen komen: (delen) van het historisch lint van Roosendaal, de omgeving Markt te Wouw. Ook
andere gebieden hebben een samenhangende waarde, waarbij de status van beschermd stads- en
dorpsgezicht zeker passend kan worden geacht (te denken valt aan het gebied Badhuisstraat26 februari 2020
Boulevard Antverpia, de Parklaan en Ludwigstraat
Er zijn in de diverse bestemmingsplannen gebieden aangeduid met de dubbelbestemming Waardecultuurhistorie. Op basis daarvan worden beschermende bepalingen opgenomen om
cultuurhistorische waarden te beschermen (het betreft geen rechtstreeks monumentale
bescherming). Wel bevinden zich in deze gebieden relatief veel (rijks- en gemeentelijke)
monumenten.
De gemeentelijke Erfgoedkaart heeft juridisch geen waarde, het is meer een verzameling van alle
aanwezige cultuurhistorische waarden in de gemeente.
Op basis van de gemeentelijke Erfgoedkaart , is er een samenvatting gegeven vanuit de historie en is
daarbij ook de kwalificatie genoemd die aan het gebied wordt toegekend. Deze onderbouwing vindt
u terug in bijlage 1
Nu we de gebieden per kerkdorp objectief hebben vastgesteld, gaan we onderzoeken wat de kosten
zijn om de standaard openbare verlichting binnen deze gebieden om te bouwen naar historisch
functionele straatverlichting.

4.0. Inventarisatie bestaand areaal binnen de gebieden
Wij beheren en onderhouden ons bestaande areaal binnen de door de raad vastgestelde kaders. Dit
betekent dat we de openbare verlichting vervangen, wanneer de technische levensduur van de mast
(40 jaar) of van een armatuur (20 jaar) verstreken is, of wanneer bij een defect het object niet meer
te repareren is.
Het beheer- en onderhoudsbudget is afgestemd op het plaatsen van openbare verlichting die sober,
doelmatig en functioneel is, waarbij we het bestaande object 1:1 uitwisselen met standaard
materiaal. Dit standaard materiaal passen we toe voor heel de gemeente, m.u.v. die situaties waarbij
bij gebiedsontwikkeling wordt gekozen voor speciaal straatmeubilair en daarvoor de extra
investeringskosten en het jaarlijkse beheerbudget structureel hierop is/wordt aangepast..
Er is dus geen ruimte om vanuit Beheer met beheergelden af te wijken van de standaard binnen de
gebieden waar gewone functionele verlichting staat.
Op basis van de gemeentelijke erfgoedkaart is nu objectief te bepalen om hoeveel lichtmasten het
per kerkdorp zal gaan.
De kern Nispen en de gebieden in Roosendaal stad zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten,
omdat in Nispen de inwoners vanuit een particpatieproject de verlichting van het dorpscentrum zelf

Steller: M. Stroom, Rene Kools,
Motie : 2019-M35 PB2020 Onderzoek verlichting Kerkdorpen

al hebben gefinancierd en opgepakt. De kern van Roosendaal is buiten beschouwing gebleven omdat
de motie zich richt op de kerkdorpen.
Het is echter wel goed om te weten dat ook vanuit de Ludwigstraat en Vughtstraat in het verleden
verzoeken zijn binnengekomen om, gelet op de karakteristieke bouw van de woningen ,een beter op
de karakteristieke woningen passende openbare verlichting toe te passen. De toenmalige
wethouder
26 februari
2020
Steven Adriaansen heeft op basis van de hoge initiële kosten dit afgewezen.
Bij het toekennen van een eventueel initieel budget voor de kerkdorpen, kan de vraag vanuit stad
Roosendaal mogelijk weer terugkomen en moet de raad hierop voorbereid zijn. Daarom is bij het
bepalen van de kosten voor de kerkdorpen ook voor de kern Roosendaal wel een budget genoemd.

Heerle
Binnen het gebied ( rondom de kerk van Heerle ) staan 18 verlichtingsobjecten. Van deze 18 objecten
moeten in dit gebied 8 lichtmasten en 9 armaturen op korte termijn worden vervangen door onze
standaard verlichting ( binnen nu en 2022).
Omdat deze op korte termijn te vervangen objecten vanuit de beheer- en onderhoudsgelden worden
vervangen ( kosten bedragen € 6100,--) , wordt dat deel afgetrokken van de noodzakelijke initiële
kosten.

Wouwse Plantage
Binnen het gebied staan 9 verlichtingsobjecten met ieder 2 armaturen. Deze 9 lichtmasten moeten in
2026 worden vervangen door onze standaard verlichting. De bestaande 18 armaturen zijn nog niet
op de helft van hun levensduur en hoeven pas te worden vervangen in 2033.
Omdat deze op korte termijn te vervangen objecten vanuit de beheer- en onderhoudsgelden worden
vervangen ( kosten bedragen € 3400,--) , wordt dat deel afgetrokken van de noodzakelijke initiële
kosten.

Steller: M. Stroom, Rene Kools,
Motie : 2019-M35 PB2020 Onderzoek verlichting Kerkdorpen
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Moerstraten
Binnen het gebied staan 18 verlichtingsobjecten waarvan 3 lichtmasten en 4 armaturen moeten op
korte termijn worden vervangen door onze standaard verlichting ( binnen nu en 2022). Omdat deze
op korte termijn te vervangen objecten vanuit de beheer- en onderhoudsgelden worden vervangen
( kosten bedragen € 2700,--) , wordt dat deel afgetrokken van de noodzakelijke initiële kosten.

Wouw

Steller: M. Stroom, Rene Kools,
Motie : 2019-M35 PB2020 Onderzoek verlichting Kerkdorpen

Er staan 25 klassieke masten en klassieke armaturen in dit gebied. Deze blijven ook gehandhaafd. Ze
zijn echter wel voorzien van conventionele lampen en moeten t.z.t. nog worden omgebouwd naar
LED.
Van de overige 67 standaard verlichtingsobjecten staan in dit gebied 19 lichtmasten en 19 armaturen
die binnen nu en 2026 worden moeten vervangen door onze standaard verlichting. Omdat deze op
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korte termijn te vervangen objecten vanuit de beheer- en onderhoudsgelden worden
( kosten bedragen € 13000--) , wordt dat deel afgetrokken van de noodzakelijke initiële kosten.

Alle in mindering te brengen kosten van vervanging door standaard materialen wordt in de tabel in
hoofdstuk 6 opgenomen en afgetrokken van de sub-kosten initieel.

5.0. Verlichting dorpskerken
Alle dorpskerken in alle kernen zijn rijks- of gemeentelijk monument.
In het bestemmingsplan Wouw, waarvan we streven dat dat nog dit jaar in procedure wordt
gebracht, wordt de historische kern opgenomen en voorzien van de dubbelbestemming Waardecultuurhistorie.
Ook voor Roosendaal geldt voor belangrijke delen van het historisch lint de dubbelbestemming
Waarde-cultuurhistorie.
In het toekomstige omgevingsplan ligt het voor de hand dat uit cultuurhistorisch oogpunt
waardevolle gebieden een zekere beschermingsgraad krijgen. Hoever dat gaat, is nog niet helemaal
te zeggen.

Steller: M. Stroom, Rene Kools,
Motie : 2019-M35 PB2020 Onderzoek verlichting Kerkdorpen

Het is nu -net voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet- niet opportuun om nog beschermde
stads- en dorpsgezichten aan te wijzen. Dit wordt ook niet (meer) overwogen.
De dorpskerken zelf zijn geen eigendom van de gemeente Roosendaal. Hetzelfde geldt ook voor de
aanstraalverlichting van deze dorpskerken, die in het verleden met behulp van sponsorgelden zijn
aangelegd. Zoals het een goed eigenaar betaamd, draagt een eigenaar zelf de verantwoordelijkheid
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om zijn installatie bijtijds te vervangen indien dit wenselijk/noodzakelijk is.
De initiële kosten voor het vervangen/aanleggen van aanstraalverlichting voor de kernen Wouw,
Heerle en Moerstraten bedraagt minimaal € 20.000 per kerk.
De gemeenschap van de Wouwse Plantage en in Nispen hebben op de afgelopen jaren op eigen
initiatief de verouderde aanstraalverlichting zelf vervangen en hebben deze zelf in beheer en
onderhoud. De gemeenschap van Wouw, Heerle en Moerstraten hebben dat (nog) niet gedaan.
Het afwijken van het standpunt dat iedere eigenaar zelf verantwoordelijk is voor het aanleggen,
beheer en onderhoud van zijn installatie, doet onrecht aan de inwoners van de Wouwse plantage en
Nispen en kan daarnaast op allerlei vlakken leiden tot precedentwerking.

6.0. De kosten
Bij het bepalen van de initiële kosten zijn we uitgegaan van de volgende randvoorwaarden:
er is uitgegaan van 1:1 vervanging van de bestaande verlichting
* de initiële kosten bevatten niet het aanstralen van de kerkdorpen ( € 20.000/kerk)
* Wanneer de straten uit Roosendaal stad worden meegenomen moet rekening worden gehouden
met een extra investeringsbudget van € 80.000,- / € 100.000,Initiële kosten bij vervanging bestaande verlichting door klassiek armatuur.
De initiële kosten van een openbare verlichting object bestaan uit een aantal componenten



De leveringskosten
De montagekosten
o Bovengronds ( opdrachtgever gemeente)
o Ondergronds ( opdrachtgever Enexis op verzoek van gemeente)

De kosten die we gemiddeld kwijt zijn aan een standaard functioneel verlichtingsobject bedraagt
€ 677,--/object ( levering en montage )
Leveringskosten

Steller: M. Stroom, Rene Kools,
Motie : 2019-M35 PB2020 Onderzoek verlichting Kerkdorpen

 klassieke Paal € 1000, Klassieke lantaarn simpel € 800,-, luxe € 1300, Ombouw bestaande klassiek lantaarn ( in Wouw) naar LED € 650,Montagekosten



Vervanging bovengronds ( verwijderen en aanleggen) € 100,aansluitkosten netbeheerder op Enexis- net € 77,--
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Totale kosten per aansluiting klassieke functionele verlichting


€ 2000,- of € 2500 luxe *

* Daarmee zijn de kosten voor een special ruim 3 tot 4 keer zo duur als een standaard object.
In de onderstaande tabel staan de standaard objecten per dorpskern die zouden moeten worden
omgebouwd naar klassieke lantaarns als we uitgaan van een 1:1 vervanging.
Kern

Aantal masten

Aantal armaturen

Heerle
Wouwse Plantage
Moerstraten
Wouw
Wouw * ombouw
Sub Totaal
* Mindering tgv
reguliere
vervanging
Totale initiële
kosten

18
9
18
67

18
18
18
67
25
146

112

Klassiek
eenvoudig
€ 36.000,€ 18.000,€ 36.000,€ 134.000,€ 18.750,€ 242.750,€ 25.200,-

Klassiek luxe

€ 217.550,-

€ 296.050,-

€ 45.000,€ 45.000,€ 45.000,€ 167.500,€ 18.750,€ 321.250,€ 25.200,-

Achter iedere kern staan in de laatste twee kolommen de noodzakelijke initiële kosten. De luxe versie
heeft een koperen kap ( zoals rondom de kerk in Wouw). De eenvoudige uitvoering heeft een gelakte
kap en/of is een speciaal functioneel armatuur zijn, niet uitgevoerd in een klassieke
lantaarnuitvoering.
In de kern van Wouw staan als enige in de gemeente nog 25 klassieke luxe lantaarns rondom de kerk
en het Torenplein. Deze handhaven we , maar zijn echter voorzien van een conventionele lamp en
worden daarom meegenomen om deze om te laten bouwen naar LED. Daarmee wordt het lichtbeeld
gelijk aan de mogelijk nieuw te plaatsen historische LED lantaarns in warm wit licht.
De structurele kosten voor afschrijving, onderhoud stijgen van € 67,-- naar € 160 euro per klassieke
lantaarn ( 146 objecten, afgerond € 13.500,- )

Steller: M. Stroom, Rene Kools,
Motie : 2019-M35 PB2020 Onderzoek verlichting Kerkdorpen

7.0. Het advies:
Esthetisch gezien kan de aanpassing van de straatverlichting in de genoemde gebieden bijdragen aan
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een verhoging van de belevingswaarde.
De primaire kader stellende taak, namelijk het verlichten van het openbare gebied t.b.v. de
verkeers- en sociale veiligheid op een zo sober en doelmatig mogelijke manier, voeren wij zo uit.
Ruimte om daarvan af te wijken is er binnen het budget voor beheer en onderhoud niet.
Het vervangen van nog niet afgeschreven verlichting is niet duurzaam en hoewel de omgewisselde
objecten ergens anders weer kunnen worden ingezet, wordt er onnodig energie verbruikt t.g.v. het
onnodig moeten inzetten van hoogwerkers, arbeid, materiaal en materieel.
Wij adviseren dan ook:
 Niet te investeren in het wijzigen van de standaard naar klassieke straatlantaarns in de
kerkdorpen
 Niet te investeren in het aanlichten van objecten die niet ons eigendom zijn ( de
dorpskerken)
 Niet te investeren in het wijzigen van de standaard naar klassieke straatlantaarns in de
gebieden binnen de genoemde gebieden in de gemeente Roosendaal.

Steller: M. Stroom, Rene Kools,
Motie : 2019-M35 PB2020 Onderzoek verlichting Kerkdorpen

