
 1/8 

2011MME84 bijlage 

Aanpak Lichtvervuiling provincie Utrecht 
 

Deze notitie beschrijft de rol die de provincie Utrecht neemt om lichtvervuiling te helpen 

tegengaan en donkerte te versterken. De provincie kiest niet voor het opstellen van separaat 

beleid maar voor het meenemen van dit thema als één van de aspecten waar we rekening mee 

houden bij onze reguliere activiteiten binnen de beleidsvelden ruimte, landschap, natuur, 

wegen, milieu en economie.  

 

Inleiding: Waarom donkerte versterken en lichtvervuiling tegengaan 
 

Lange tijd is licht geassocieerd met positieve gevoelens zoals veiligheid en gezelligheid, terwijl 

duisternis verbonden werd met zaken die het daglicht niet konden verdragen. Tegenwoordig groeit het 

bewustzijn dat licht niet altijd en overal gewenst is. Kunstlicht in de nacht heeft een verstorende 

invloed op mensen, dieren en planten. Bovendien kost het veel energie. De satellietbeelden, waarop te 

zien is dat Europa en met name Nederland ’s nachts baden in een zee van licht, roepen bij veel mensen 

bezorgdheid op. De laatste decennia groeit de hoeveelheid licht met ongeveer 5% per jaar. Steeds 

meer provincies en gemeenten maken beleid en ondernemen acties op dit gebied. Het gaat daarbij om 

allerlei lichtbronnen, onder andere openbare verlichting, kassen, sportveldverlichting, 

reclameverlichting, kantoor- en gevelverlichting.  

 

Maatschappelijke thema’s waarmee ‘lichtvervuiling en donkertebescherming’ is verbonden 

 

Voor de provincie Utrecht als bestuurslaag gelden er drie hoofdargumenten om rekening te houden 

met lichtvervuiling bii de uitvoering van provinciale taken:  

 

a. Natuur, flora en fauna, biodiversiteit 

Kunstlicht verstoort het leven van planten en dieren en kan zelfs een bedreiging zijn voor sommige 

soorten. Mogelijke gevolgen: ontregeling van biologische ritmes, desoriëntatie, verandering van de 

habitatkwaliteit en aantrekking of afstoting door licht. Op termijn kan dit gevolgen hebben voor de 

biodiversiteit. Het donkere, nachtelijk leven is voor het in stand houden van soorten en ecosystemen 

even belangrijk als het leven overdag. Onderzoek wordt gedaan in Nederland en buitenland om dit 

nader te kwantificeren. 

b. Landschap 

Hoe willen wij dat ons landschap zich ontwikkelt, welke waarden moeten worden versterkt? Hoe ziet 

dat landschap er ’s nachts uit? De ambitie om een zeer open landschap te behouden en bijzondere 

elementen te versterken, heeft als nachtelijk equivalent een donker landschap waarin je bewust slechts 

enkele elementen uitlicht. Het landschap in de nacht wordt sterk bepaald door individuele lichtbronnen 

en door de mate van horizonvervuiling en hemelhelderheid. 

c. Energie, CO2 en klimaat 

Nederland wil dat er in 2020 20% minder CO2 wordt uitgestoten. Energiezuinige verlichting en 

verspilling heeft de aandacht van overheden, bedrijven en huishoudens. Deze maatschappelijke 

stroming kan uitstekend samengaan met tegengaan van lichtvervuiling en versterken van donkerte. 

 

Voor andere partijen zoals burgers, gemeenten en maatschappelijke instellingen vormen ook de 

volgende drie thema’s een motief om donkerte te willen versterken en lichtvervuiling tegen te gaan: 

d. Gezondheid 

Niet alleen bij dieren maar ook bij mensen heeft lichtvervuiling een verstorende werking, onder andere 

door de stagnatie van melatonineproductie, die belangrijk is voor het menselijk afweersysteem. Er zijn 

relaties gelegd tussen lichtvervuiling en borstkanker, slaapstoornissen en stress. Ook hier zal verder 

onderzoek meer helderheid moeten geven over de precieze effecten van kunstlicht. Wij zien hier 

vooral een rol voor het Rijk en onderzoeksinstituten. 
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e. Donkerte als kwaliteit 

Een groeiend aantal mensen ervaart donkerte als iets wat kostbaar is, steeds schaarser wordt en daarom 

bescherming verdient. Duisternis wordt, samen met de kwaliteiten stilte en rust, ook wel aangeduid als 

een compensatiewaarde, een waarde die tegenwicht biedt aan de huidige hectische maatschappij. 

f. Astronomie 

Nederlandse sterrenkundigen gaan noodgedwongen naar het buitenland, om de Melkweg waar te 

kunnen nemen. De sterrenhemel boven ons wordt door de toenemende lichtvervuiling steeds minder 

zichtbaar. Dat wordt niet alleen door astronomen, maar ook door burgers als een gemis ervaren. 

 

 

Deel A Soorten en regionaal schaalniveau lichtvervuiling 
 

Donkerte is een relatief nieuw thema voor de provincie. Het boekje ‘Schitterend Donker’ geeft met 

foto’s en teksten een snelle introductie. In onderstaande alinea beschrijven we drie categorieën 

lichtvervuiling en waarom het aanpakken van lichtvervuiling past bij de provinciale bestuurslaag.  

 

Twee van de drie soorten lichtvervuiling zijn bovenlokaal: 
a. Lichthinder. Hinder op individueel niveau door direct instralend licht: zoals lichtmasten of 

reclameverlichting die een woning binnenschijnt. Dit is gemeentelijk schaalniveau, tenzij de 

provincie beheerder of vergunningverlener is voor de lichtbron. 

b. Horizonvervuiling. De zichtbaarheid van licht(bronnen) op langere afstand, zoals verlichte 

wegen, open stallen of sportvelden. Het nachtelijke landschap wordt mede hierdoor bepaald. 

c. Hemelhelderheid. Door de uitstraling van lichtbronnen heldert de hemel op en zijn er minder 

sterren zichtbaar. Lichtkoepels boven steden zijn zichtbaar tot wel 30 kilometer afstand. 

 

Donkerte draagt bij aan de kerntaken van provincie Utrecht 
 

Ruimte, natuur en landschap 

 Kwaliteit van landschap ’s nachts 

 Beschermen van natuur, biodiversiteit 

 Kwaliteit leefomgeving (donker, rustig, stil) 

 

Mobiliteit/infra 

 Verlichting waar nodig, donker wanneer dat kan 

 Gerichte moderne verlichting zonder verspilling en zonder vervuiling 

 Innovatieve technieken zorgen voor kwalitatief hoogwaardige verlichting 

 

Economie 

 Energiekosten besparen, duurzaam imago van bedrijven/kantoren, innovatie verlichtingsbranche 

 Verblijfsrecreatie (donker landschap met cultuurhistorische hoogtepunten uitgelicht) 

 Revitalisering bedrijventerreinen (modern gericht verlicht) 

 

De provincie is een logische bestuurslaag om donkerte te helpen beschermen  
vanwege het schaalniveau, de complexiteit en de relatie met provinciale kerntaken. Lichtvervuiling 

overschrijdt de gemeentegrenzen en is daarmee een bovenlokaal probleem. Samenwerking met 

gemeenten ligt wel voor de hand. De benodigde aanpak vraagt maatwerk en wisselt per regio en type 

lichtbroneigenaar, waardoor beleid vanuit de provincie en gemeente vaak doeltreffender is dan 

algemeen rijksbeleid. Het vraagstuk speelt in vrijwel alle gemeenten, waar zich steeds meer 

geïnteresseerde burgers melden. Gemeenten missen echter vaak de expertise voor beleid en uitvoering 

op dit specialisme. Provinciaal beleid en ondersteuning zijn de afgelopen jaren belangrijk gebleken 

voor gemeenten en andere maatschappelijke partijen om zelf in actie te komen, bijvoorbeeld in de 
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regio Eemland maar ook bijvoorbeeld in de regio Twente en de noordelijke provincies. De provincies 

hebben in IPO-verband, met cofinanciering van het Rijk, twee succesvolle projecten uitgevoerd 

resulterend in een handboek en rekenmodel dat door iedere provincie individueel wordt ingezet. 

 

Ook internationaal zijn er ontwikkelingen  

UNESCO en de International Dark-Sky Association werken aan het aanwijzen van nationale parken 

met vrijwel ongerepte duisternis (International Dark Sky Parks & Reserves en Starlight Reserves). De 

UK Royal Commission on Environmental Pollution adviseerde in 2010 de Britse regering een aanpak 

van lichtvervuiling. De Raad van Europa nam in 2010 een resolutie en aanbeveling aan die 

onderschrijven dat geluid- en lichtvervuiling significante schadelijke effecten hebben op het milieu in 

algemene zin en meer specifiek op biodiversiteit en menselijke gezondheid. De Raad vraagt de 

lidstaten om te kijken naar wetgeving en de mogelijkheden om maatregelen met elkaar af te spreken¸ 

en om goede voorbeelden te analyseren en aan te moedigen op lokale en regionale schaal. 

 

 

B Aanpak lichtvervuiling binnen lopend provinciaal beleid en uitvoering 
 

Deel B beschrijft op welke wijze de aanpak van lichtvervuiling onderdeel uit zal maken van de diverse 

beleidsinstrumenten en activiteiten die de provincie uitvoert. Wij kiezen niet voor separaat 

lichtvervuilingsbeleid met uitvoeringsprogramma omdat hier sprake is van een integraal thema. Juist 

door lichtvervuiling als één van de aspecten mee te nemen bij lopende programma’s kan de provincie 

efficiënt en effectief resultaten bereiken zonder dat er sprake is van een nieuwe beleidsinspanning.  

 

Naast het opnemen in beleidsteksten zit de uitdaging vooral in de uitvoering, juist vanwege dat brede 

spectrum aan programma’s. Verder werken ook buiten de provinciale organisatie veel partijen aan 

projecten waar lichtvervuiling in kan worden meegenomen. Bewustwording zal daarom een onderdeel 

van uitvoering moeten blijven. Naast het duo ‘beleid & uitvoering’ speelt ook ‘reguleren & 

stimuleren’. De nadruk ligt op stimuleren wat inhoudt dat we donkerte meenemen in reguliere 

(gebieds)processen en projecten waar we als provincie gesprekspartner zijn en waar er sprake is van 

een impact van verlichting op de omgeving.  

 

Status: Enkele projecten zijn reeds in uitvoering op basis van het vigerend PMP en SMPU. Verder 

hebben we mede naar aanleiding van de motie, lichtvervuiling opgenomen in verschillende 

concept/ontwerp beleidsplannen sinds februari 2011. De vaststelling van die plannen moet nog 

plaatsvinden en op basis daarvan kunnen concrete uitvoeringsactiviteiten gestart worden. 

Onderstaande alinea’s geven de status en nieuwe mogelijkheden per beleidsveld aan.  

 

Ruimtelijke ordening 
Aanpak lichtvervuiling bij:  

 Structuurvisie (PRS) 

 Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) 

 PlanMER PRS 

 Uitwerkingen structuurvisie zoals kwaliteitsvisie kernrandzones 

 Uitvoeringsprogramma structuurvisie zoals project Kwaliteit Utrechts Landschap 

 Milieukwaliteitsprofielen 

 Projecten gebiedsontwikkeling 

 Regioconvenanten bedrijventerreinen 

 

Lichtvervuiling is een gemeentegrens overschrijdend fenomeen. De hoeveelheid lichtvervuiling en de 

mate waarin dat verstorend is, hangen af van de functies in het gebied. Om die reden is de 

structuurvisie een passend provinciaal instrument, voor wat betreft de effecten van lichtvervuiling op 

1. fysieke leefomgeving, 2. landschap en 3. natuur.  

 



 4/8 

Hoe is lichtvervuiling opgenomen in de voorontwerp Structuurvisie? 

Ad 1. Donkerte is opgenomen in de voorontwerp structuurvisie als zijnde één van de kwaliteiten van 

de fysieke leefomgeving, lichtvervuiling als één van de verstoringen. Voor het realiseren van een 

gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving wordt het instrument Milieukwaliteitsprofielen 

ingezet. Hierin zijn voor het landelijke gebied grens- en ambitiewaarden opgenomen voor donkerte. 

Bij de komende herziening van de Milieukwaliteitsprofielen zal dit aspect worden geactualiseerd en 

uitgebreid naar het stedeljk gebied. 

 

Ad 2. In relatie tot landschap wordt lichtvervuiling niet expliciet genoemd in de voorontwerp PRS 

maar komt het aan de orde in de Kwaliteitsgids voor de Utrechtse landschappen, waar zowel de PRS 

als de PRV naar verwijzen. Eventueel is het mogelijk om in het hoofdstuk Landschap van de PRS zelf 

een zinsnede op te nemen die aangeeft dat wij ook aandacht hebben voor de beleving van het 

nachtelijke landschap. Zie verder de aparte paragraaf landschap. 

 

Ad 3. De voorontwerp structuurvisie geeft aan dat per geval wordt bekeken welke (milieu)thema’s 

relevant zijn om natuurdoelen te realiseren. In de toelichting op artikel 35 de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening zal donkerte worden genoemd als één van de mogelijke wezenlijke kenmerken en 

waarden, zoals dat ook is benoemd in de Nota Ruimte.Zie voor de uitvoering de aparte paragraaf 

natuur. 
 

De PlanMER voor de nieuwe PRS waar momenteel aan wordt gewerkt, zal ook aandacht besteden aan 

lichtvervuiling. 

 

Op grond van de structuurvisie is een provinciale rol en inzet van ruimtelijk instrumentarium gewenst. 

Dit kan door het stellen en handhaven van regels via de PRV, maar ook door overleggen, bewust 

maken en stimuleren van gemeenten en andere relevante partijen. In beide gevallen moet duidelijk zijn 

welke ruimtelijke ontwikkelingen we als provincie willen stimuleren of juist tegengaan, of onder 

welke voorwaarden. 

In lijn met de algemene insteek van de PRS en PRV, en de wens om terughoudend te zijn met extra 

regelgeving, is er niet gekozen voor het opnemen van regels in de PRV (behalve impliciet bij 

landschap en natuur). We verwachten dat de gewenste resultaten te bereiken zijn door goed overleg 

met gemeenten. Gemeenten bepalen dan zelf of ze in bepaalde gebieden (bijvoorbeeld de Nationale 

Landschappen) functies uitsluiten of onder voorwaarden toestaan. Daarbij denken wij als provincie 

onder andere aan:  

 minimale buitenverlichting bij nieuwe ontwikkelingen in de EHS (zie verder onder Natuur) 

 glastuinbouw met assimilatieverlichting uitsluitend in concentratiegebied 

 geen verlichte paardenbakken in buitengebied 

 uitsluitend onverlichte nieuwe wegen in aangewezen donkere gebieden 

 geen nieuwe verlichte sportvelden in kernrandzones, ter minimalisering van lichtuitstraling naar 

het buitengebied 

 

Bij gebiedsontwikkelingen, waar de provincie al dan niet als trekker optreedt, is nog weinig aandacht 

voor de effecten op donkerte. Dit zou onderdeel moeten worden van integrale afwegingen. Zo ligt een 

nieuw te ontwikkelen woongebied bij Soesterberg tegen een natuurgebied aan. De milieukwaliteits-

profielen kunnen hierbij een rol spelen waarbij het rekenmodel IPOLicht helpt om effecten van 

geplande ontwikkelingen te kwantificeren. 

 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe bedrijventerreinen waarvoor beoogde locaties in de 

regioconvenanten worden afgesproken, zetten we in op verlichting die minder uitstraalt naar de 

omgeving (zie de paragraaf ‘Economie’). 

 

Landschap 
Aanpak lichtvervuiling bij:  

 Kwaliteitsgids voor de Utrechtse Landschappen 
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 Uitvoeringsprogramma structuurvisie: deel van ‘pilots uitvoering Kwaliteitsgids Utrechts 

Landschap’ 

 Landschapsverordening Provincie Utrecht 

 Landbouwvisie 

 

In enkele Nationale Landschappen is donkerte aangemerkt als kernwaarde (Eemland, in mindere mate 

het Groene Hart). Maar ook in de andere landschappen wordt de landschapskwaliteit gedurende bijna 

de helft van het etmaal mede bepaald door donkerte en aanwezige verlichting. Door verlichting 

beperkt in te zetten wordt ook in het donker het karakter van het landschap beleefbaar. 

 

De Kwaliteitsgids voor de Utrechts Landschappen is een bouwsteen voor de nieuwe Structuurvisie. In 

de gids is aandacht voor donkerte. In november 2011 wordt een congres voor de toekomstige 

gebruikers van de Kwaliteitsgids georganiseerd. Hier zal ook de nachtelijke kant van het landschap op 

het programma staan. Onder het uitvoeringsprogramma bij de nieuwe structuurvisie kan in een project 

‘pilots uitvoering Kwaliteitsgids Utrechts Landschappen’ een pilot opgenomen worden voor donkerte 

in Eemland. Hier is dit weliswaar als kernwaarde benoemd, maar blijkt het niet erg donker te zijn zoals 

de hemelhelderheidskaart laat zien. Bovendien is er draagvlak voor dit onderwerp bij gemeenten in 

Eemland. 

 

De AVP gebiedscommissies zijn een natuurlijke partner voor het agenderen van donkerte als 

landschapskwaliteit aangezien zij van nature een belang voelen bij de kwaliteit van hun leefomgeving. 

 

De Landschapsverordening is recent vastgesteld. Hierin is een verbod opgenomen voor het plaatsen 

van borden, vlaggen, e.d. die zichtbaar zijn vanaf een voor een openbaar toegankelijke plaats buiten de 

bebouwde kom. Daarbij is bepaald dat deze niet verlicht mogen zijn, waarbij wel wat uitzonderingen 

zijn geformuleerd, zoals voor verkeersborden. Bij een toekomstige aanpassing zal worden overwogen 

om aan de uitzondering voor verlichte borden voorwaarden te stellen ten aanzien van lichtsterkte. 

Daarnaast kan gedacht worden aan het verbieden van knipperlichtfuncties. 

 

De landbouwvisie zoals deze op dit moment in concept gereed is, vraagt aandacht voor de inpassing 

van agrarische gebouwen, bijvoorbeeld vanwege open verlichte stallen die veel impact kunnen hebben 

op het nachtelijke landschap. Verder stelt de landbouwvisie dat deze sector een bijdrage kan leveren 

aan een schoner milieu en aantrekkelijker leefomgeving bijvoorbeeld voor wat betreft donkerte.  

 

Natuur, biodiversiteit 

Aanpak lichtvervuiling bij:  

 Beleidsplan Natuur en Landschap  

 Beleid EHS en EVZ 

 ‘Nee, tenzij’-toets EHS (samenhang met RO) 

 Beheerplannen Natura 2000 gebieden 

 Natuurbeschermingswet 1998 

 

Het Beleidsplan Natuur en Landschap Provincie Utrecht dateert van 1992. Hierin wordt geen aandacht 

besteed aan de invloed van lichtvervuiling op natuur. Dit was destijds nog geen actueel thema, 

bovendien is de lichtvervuiling sindsdien sterk toegenomen. In het geval er een nieuw beleidsplan 

wordt opgesteld, wordt bekeken of lichtvervuiling als verstorende factor wordt opgenomen. 

 

Bij de uitwerking en inrichting van ecologische verbindingszones kan versterken van donkerte de 

kwaliteit en daarmee de functionaliteit verbeteren. Uiteraard met name wanneer de verbindingszone 

gericht is op voor licht-gevoelige soorten.  

 

Bij de toetsing van ontwikkelingen aan de natuurdoelen voor de Utrechtse EHS speelt donkerte 

momenteel een geringe rol. Donkerte is niet als natuurdoel op zich geformuleerd. Het kan wel aan de 

orde komen in de ‘nee, tenzij’-toets wanneer de lichtvervuiling toe zal nemen door een ontwikkeling, 
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terwijl in het betreffende gebied soorten zijn die gevoelig zijn voor licht. Voor de ‘nee, tenzij’-toets is 

een website met een beslisboom gemaakt. Donkerte wordt daarin genoemd als abiotische factor die 

expliciet aan bod moet komen in een ‘nee, tenzij’-toets. Probleem is dat voor veel soorten niet goed 

bekend is vanaf welke waarde en/of bij welke vorm van lichtvervuiling significante effecten optreden. 

Een recent voorbeeld is een voetbalveld in Rhenen, waar het bestemmingsplan moest worden 

aangepast om hogere lichtmasten mogelijk te maken. Onderzocht is of dit niet leidt tot significante 

aantasting van de natuurwaarden in de direct aangrenzende EHS, waar onder meer vleermuizen 

voorkomen. 

 

In de beheerplannen voor Natura 2000 gebieden lijkt nog weinig aandacht te zijn voor het effect van 

lichtvervuiling. In bepaalde gevallen kan dit wel relevant zijn. Hiervoor zal aandacht worden 

gevraagd. Dit speelt zowel bij de gebieden waarvoor de provincie trekker is voor het beheerplan en 

bevoegd gezag voor vergunningen, als voor de gebieden waarvoor deze rollen bij buurprovincies of 

het ministerie EL&I liggen. 

 

De provincie is bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen op grond van de 

Natuurbeschermingswet. 1998. Dit betreft handelingen die schadelijk kunnen zijn voor o.a. dieren in 

een beschermd natuurmonument (nationaal aangewezen) of significant negatieve effecten hebben voor 

een door de EU aangewezen gebied (Natura 2000). Handelingen kunnen ook schadelijk zijn door de 

verlichting die er mee gepaard gaat. Het effect van verlichting moet standaard (mits relevant) 

meegewogen gaan worden bij de beslissing op aanvragen om een Nbwet-vergunning en in de 

voorschriften wanneer vergunning wordt verleend. 

Een voorbeeld is de Nbwet-vergunning voor Brothers waar de provincie  voorschriften aan heeft 

verbonden (type licht, afgeschermd armatuur, schutting) vanwege het effect op met name vleermuizen 

veroorzaakt door lichtmasten en koplampen op het parkeerterrein. 

 

In dit beleidsveld blijkt het regulerende spoor vaak te stokken wegens gebrek aan wetenschappelijk 

bewijs welke soorten in welke mate worden verstoord door licht. Dergelijk onderzoek vergt veel tijd 

en geld en de harde bewijzen kunnen derhalve nog jaren op zich laten wachten. Er is een modus nodig 

om toch een stap verder te komen, wellicht meer in de stimulerende of regisserende sfeer door uit te 

gaan van verstorende effecten van licht op de natuur die al wèl bekend zijn. 

 

Milieu 
Aanpak lichtvervuiling bij:  

1. Vigerend en nieuw milieubeleidsplan 

2. Terreinverlichting en aanstraling van provinciale bedrijven, verruimde reikwijdte Wm (VV&HH) 

3. Aanbieden van kennis en instrumenten aan gemeenten 

 

Ad 1. Om de fysieke leefomgevingskwaliteit van de provincie Utrecht te verbeteren, benoemt het PMP 

(2009-2011) activiteiten op het gebied van geluid, luchtvervuiling én lichtvervuiling. In toekomstige 

milieubeleid wordt dit thema opnieuw als één van de ambities opgenomen. Activiteiten kunnen 

bestaan uit in ieder geval de punten genoemd onder 2 en 3 en uit het benaderen van eigenaren van 

grote lichtbronnen met bovenlokale uitstraling. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de opbouw van 

een netwerk tussen afdelingen en met andere provincies. Gezien de integraliteit en nieuwheid van dit 

thema wordt deze samenwerking voortgezet. 

 

Ad 2. Nachtelijke foto’s van provinciale Wm-bedrijven worden in 2011 meegenomen op 

bedrijfsbezoek. De insteek van gesprekken met bedrijven is enthousiasmerend en stimulerend. Waar 

sprake is van lichthinder, treden we zonodig ook handhavend op. De energiebesparingsvoordelen 

worden tegelijkertijd benadrukt. Als een investering in de verlichting zich binnen vijf jaar 

terugverdient, kan desgewenst het instrument Verruimde Reikwijdte ingezet worden. 

 

Ad 3. In 2010 en 2011 hebben drie Eemlandse gemeenten met inbreng van de provincie een 

gemeentelijke donkertevisie met Plan van Aanpak opgesteld. Wij dragen deze resultaten en kennis 
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over naar andere gemeenten en bieden hen daarbij aan: de hemelhelderheidskaart Utrecht, het IPO 

handboek Licht/Donker, het rekenmodel IPOLicht en nachtelijke foto’s van bedrijven.  

 

Mobiliteit/Wegen 
Aanpak lichtvervuiling bij:  

1. Actualisering SMPU (2005-2020), Nota Duurzaam en Verantwoord Verlichten (2007) 

2. Inrichtingsplan duurzaam verlicht op weg (2011) met uitvoeringsplannen (2011/2012) 

 

Ad 1. Het huidige SMPU stelt al dat we in de EHS terughoudend met provinciale wegverlichting 

omgaan. De Nota Duurzaam Verlichten uit 2007 gaat nog een stap verder: energiebesparing en het 

tegengaan van lichtvervuiling vormen de basis van onze verlichtingskeuzes naast veiligheid. We gaan 

uit van ‘Geen verlichting, tenzij’. Als het toch noodzakelijk is vanwege verkeers- of sociale veiligheid, 

dan wordt verlichting zo mogelijk gedimd of zelfs uitgeschakeld. De armaturen richten het licht goed 

op het wegdek. Waar mogelijk wordt verlichting weggehaald langs de hoofdrijbaan. Er is afzonderlijk 

beleid voor fietspadverlichting en sociale veiligheid. Het SMPU zal bij de eerstvolgende actualisering 

in lijn worden gebracht met de huidige uitvoeringspraktijk, de uitgangspunten van de Nota uit 2007 en 

het fietspadenbeleid. 

 

Ad 2. Het Inrichtingsplan duurzaam verlicht op weg (2011) beschrijft voor ieder wegvak wat de 

gewenste verlichting is om de werkelijke situatie in overeenstemming te brengen met de Nota 

Duurzaam en Verantwoord Verlichten. Bij het opstellen van de meerjarenplanning en dus de keuzes 

welke wegen eerst aangepakt worden, wordt rekening gehouden met de lichtuitstraling in het 

landschap.  

 

Economie en Energie 
Aanpak lichtvervuiling bij:  

1. Revitalisering en regioconvenanten bedrijventerreinen 

2. Recreatie(visie) 

3. Uitwerking duurzaamheidseconomie in de economische agenda 

 

Ad 1. Revitalisering van bedrijventerreinen gaat vaak gepaard met modernisering van de verlichting. 

De inpassing van een terrein in de omgeving en ook de acceptatie en het imago verbetert als het 

verlichtingsplan rekening houdt met lichtuitstraling en energiegebruik. Slimme keuzes qua 

afscherming, masthoogte, detectie, tijdschakelaars, bijpassende beveiligingstechnieken, et cetera, 

verhogen de totale omgevingskwaliteit. Het nieuwe rekenmodel IPOLicht zal worden ingezet om de 

ruimtelijke impact van verlichting op de omgeving vooraf zichtbaar te maken zodat technische 

alternatieven de aandacht krijgen bij revitalisering en nieuwe terreinen. Bekeken zal worden of 

lichtvervuiling in de (uitwerking van de) regioconvenanten benoemd kan worden. 

 

Ad 2. Lichtvervuiling en recreatie beinvloeden elkaar op de volgende wijze:  

- Onze provincie heeft voor recreanten niet alleen overdag een aantrekkelijke waarde, maar ook ’s 

nachts. In het nachtelijk landschap worden de karakteristieken vooral door verlichting bepaald. Ook de 

zichtbaarheid van de sterrenhemel is voor verblijfsrecreanten relevant, met name in de buitengebieden 

die zich nu nog duidelijk onderscheiden van de stedelijke omgeving met vele malen meer zichtbare 

sterren (zie bijgevoegde hemelhelderheidskaart). In de concept recreatievisie is donkerte benoemd als 

kwaliteit om rekening mee te houden. Na vaststelling zal worden gesproken over de wijze van 

uitvoering. 

- Recreatieve voorzieningen kunnen leiden tot lichthinder en lichtvervuiling in de omgeving. Bij de 

ontwikkeling van de Poorten en Toeristische OverstapPunten zal lichtuitstraling zoveel mogelijk 

worden beperkt als onderdeel van onze regierol.  

 

Ad 3. Bedrijven en instellingen gaan in toenemende mate maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

De provincie ziet de duurzaamheidseconomie als speerpunt in innovatiebeleid. Bedrijven kunnen zich 

positief onderscheiden en energie besparen door minder, mooier én doeltreffender te verlichten. De 

verlichtingsbranche maakt een innovatieslag door qua LED en dimtechnieken en is gebaat bij een 
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markt die vraagt om verantwoorde verlichting. Nadat het economische programma is vastgesteld, 

zullen de mogelijkheden worden bekeken om donkerte in de uitvoering te integreren. 

 


