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Onderwerp: beantwoording motie lichtvervuiling 

 

Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

Bij burgers en (maatschappelijke) organisaties groeit het bewustzijn dat licht niet altijd en overal 

gewenst is. Kunstlicht in de nacht heeft een verstorende invloed op mensen, dieren en planten. Steeds 

meer provincies en gemeenten krijgen aandacht voor donkerte en het tegengaan van lichtvervuiling.  

 

Bijgevoegd memo beschrijft activiteiten die passen bij onze provinciale rol op het gebied van 

landschap, ruimtelijke ontwikkeling, wegen, economie en duurzaamheid waarmee wij lichtvervuiling 

zullen helpen tegengaan. 

 

Aanleiding 

In uw motie op 7 februari 2011 verzocht u ons om met nadere voorstellen te komen hoe 

lichtvervuiling in provinciaal beleid kan worden meegenomen. 

 

Voorgeschiedenis 

Zowel het vigerende Milieubeleidsplan als het Strategische Mobiliteitsplan bevatten reeds de ambitie 

om lichtvervuiling tegen te gaan en donkerte te versterken. Verschillende activiteiten zijn sindsdien 

ondernomen. U bent al bekend met de innovatieve technieken langs onze provinciale wegen zoals 

LED markering in de weg en fietspadverlichting met aanwezigheidsdetectie. Daarnaast hebben we 

geïnvesteerd in de samenwerking op dit thema tussen de beleidsvelden binnen onze provincie, maar 

ook tussen de twaalf provincies. Daaruit zijn verschillende producten ontwikkeld specifiek voor de 

provinciale bestuurslaag maar ook door gemeenten te benutten. 

 

Essentie / samenvatting 

 

Wij stellen een rol voor waarbij we geen separaat ‘lichtvervuilings-beleid’ opstellen maar aansluiten 

bij bestaande activiteiten binnen de beleidsvelden ruimte, wegen, natuur, landschap, milieu en 

economie. Bijgevoegd memo beschrijft wat de provincie reeds doet om lichtvervuiling tegen te gaan 

aangevuld met nieuwe mogelijkheden die we hebben geïdentificeerd gedurende 2011. Naast het 

aandacht vragen voor dit thema in provinciale beleidsvisies en plannen, geven we aan hoe 

lichtvervuiling zal worden meegenomen in de reguliere uitvoering van provinciale taken.  
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Beoogd wordt een toename van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, het landschap en de natuur 

door het verminderen van de verstorende invloed van verlichting. Dit gaat hand in hand met het 

voorkomen van onnodig energiegebruik. 

 

Financiële consequenties 

Het is niet nodig om specifiek voor lichtvervuilingsbeleid ruimte te maken op de begroting aangezien 

de activiteiten deel uitmaken van reguliere werkzaamheden binnen diverse beleidsvelden.  

 

Vervolgprocedure/voortgang 

In de komende periode worden er verschillende beleidsplannen/visies aan u voorgelegd waar 

lichtvervuiling in is opgenomen zoals de (ontwerp) structuurvisie en de landbouwvisie. Over de 

concrete uitvoering van activiteiten zullen wij eind 2012 voortgangsverslag aan u uitbrengen. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Wij verzoeken u in te stemmen met de voorgestelde werkwijze om lichtvervuiling tegen te gaan via 

reguliere beleids- en uitvoeringslijnen. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 


