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INITIATIEFVOORSTEL VERANTWOORD VERLICHTEN 
 

De aanleiding 

Op 13 december 2004 is het Provinciaal milieu beleidsplan 2004-2008 vastgesteld. In dit 

beleidsplan is globaal aangegeven dat het natuurlijke en leefmilieu in al zijn facetten 

versterkt dient te worden. Tevens is een Motie aangenomen (motie 6) waarin de GS onder 

andere verzocht wordt verzocht wordt om een inventarisatie van provinciale objecten (o.a. 

wegverlichting) op te stellen waar vermindering van lichthinder op van toepassing is. 

Daarbij wordt tevens gekeken naar het veiligheidsaspect en de vermindering van 

lichthinder bij de toetsing van toekomstige provinciale objecten. De financiële voordelen 

tengevolge van energiebesparing worden mede bestemd voor doelgerichte 

informatievoorziening richting andere overheden, bedrijven en instellingen. Daarnaast is 

tijdens de commissievergadering Water en Milieu van 26 juni jl. gebleken dat (mede door 

het stopzetten van het Whisperbussen) er in totaal nog circa 3,2 miljoen euro beschikbaar 

is vanuit het stimuleringsfonds voor het uitvoeren van duurzaamheidprojecten. Op basis 

daarvan dient de fractie van de VVD een initiatiefvoorstel “verantwoord verlichten” in. 

 

De achtergrond 

Verlichting is essentieel in onze samenleving. Soms is er echter sprake van nutteloos licht. 

Hiervan is sprake als het licht- of op zijn minst het lichtniveau eigenlijk ongewenst is. 

Voorbeelden hiervan zijn lichtuitstraling naar boven van kassen, lichtuitstraling naar boven 

van industrieën of stedelijke agglomeraties. Er is dan sprake van lichthinder. Ook 

natuurgebieden ondervinden hier nadeel van. In ogenschouw dient te worden genomen 

dat er energie nodig is voor het opwekken van licht. Het opwekken van energie gaat 

doorgaans gepaard met de uitstoot van CO2. In het kader van de klimaatverandering en 

de afspraken zoals vastgelegd in de Kyoto doelstelling, dient de uitstoot van CO2 zoveel 

mogelijk beperkt te worden. Tot slot kan een efficiënte verlichting bijdragen tot een 

veiliger leefomgeving, omdat efficiënte verlichting bijdraagt aan een veiliger verkeersbeeld 

door minder verblinding door lampen.  

 

De provincie Utrecht is met name betrokken bij het onderwerp “verlichting” in het kader 

van de verlichting van provinciale wegen die vaak langs of door natuurgebieden en 

gebieden van de EHS lopen. Op basis hiervan is het van belang dat de provincie Utrecht 

verlichtingsbeleid voor de provinciale wegen opstelt en uitvoert waarbij primair de 

volgende belangen aan de orde zijn; 

• het zorg dragen voor een goede verkeersveiligheid bij duister; 

• het terugdringen van het energieverbruik en de CO2 emissie; 

• Het terugdringen van lichthinder of lichtvervuiling. 

 

Daarnaast spelen de volgende belangen een rol; 

• het leveren van een bijdrage aan sociale veiligheid op die plaatsen waar dat een 

meerwaarde heeft; 

• het leveren van een bijdrage aan innovatie op verlichtingsgebied 

• het vervullen van een voorbeeldfunctie naar gemeenten. 
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De doelstelling 

De doelstelling van dit initiatiefvoorstel “verantwoord verlichten” is om te komen tot 

opstellen en uitvoeren van provinciaal verlichtingsbeleid voor de provinciale wegen zoals 

het realiseren van “slimme verlichting” (dynamische verlichting, lage masten, alleen 

verlichting op fietspaden, toepassing LED technologie etc.) waardoor lichtvervuiling in 

algemene zin en in natuurgebieden en gebieden van de EHS in het bijzonder tegengegaan 

wordt voor zover de verkeersveiligheid dit toelaat. 

 

De kaderstelling en uitgangspunten verantwoord verlichten 

Het op te stellen en uit te voeren provinciale verlichtingsbeleid dient de volgende kaders 

en uitgangspunten te bevatten: 

• (verkeers)veiligheid is het primaire doel; 

• niet meer verlichting gebruiken dan voor de verkeersveiligheid is vereist; 

• actuele taakbelasting van de weggebruiker bepaalt hoeveel verlichting nodig is; 

• verlichten in het kader van sociale veiligheid is onder voorwaarden mogelijk; 

• voorkeur voor verlichtingstechnieken die efficiënt gebruik maken van energie; 

• voorkomen en beperken van lichthinder is belangrijk; 

• voor wegen binnen en grenzend aan natuurgebieden en binnen EHS gebieden 

gelden stringente voorwaarden; 

• waar dit toegevoegde waarde oplevert, dient samengewerkt te worden met 

partijen die kennis hebben van verantwoord verlichten zoals de provincie Noord 

Holland en het projectbureau energiebesparing GWW. 

 

De voorgestelde werkwijze 

Om te komen tot verantwoord verlichten wordt langs twee sporen gewerkt, te weten:  

(1) het verantwoord verlichten van provinciale wegen en  

(2) het stimuleren van kansrijke gemeentelijke projecten inzake verantwoord verlichten. 

 

Het verantwoord verlichten van provinciale wegen 

In eerste instantie dient geïnventariseerd te worden welke openbare verlichting aanwezig 

is langs provinciale wegen. Hierbij dient tevens meegenomen te worden in hoeverre er 

kwetsbare gebieden (EHS, overige natuurgebieden etc.) in de nabijheid zijn die extra veel 

hinder van verlichten ondervinden. Ook dient rekening gehouden te worden met de 

bestaande en toekomstige veiligheidsaspecten (zowel verkeerstechnisch als sociaal). 

Voorts dient nagegaan te worden wanneer wegen groot onderhoud behoeven en welke 

nieuwe wegen aangelegd worden. Het resultaat is een overzicht van (de wegvakken van) 

de provinciale wegen met de aanwezige verlichting, de kwetsbaarheid van de omgeving, 

de sociale en verkeersveiligheid en de planning voor (groot) onderhoud.  

 

Op basis van deze resultaten kan vervolgens een plan opgesteld en uitgevoerd worden 

voor het daadwerkelijk realiseren van verantwoorde verlichting langs (wegvakken van) 

provinciale wegen. Hierbij zal een duidelijke prioritering en een motivatie van prioritering 

aan de orde dienen te zijn. 
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Het stimuleren van kansrijke gemeentelijke projecten 

Naast het verantwoord verlichten van provinciale wegen (waar onze prioriteit ligt) moeten 

we kansrijke gemeentelijke projecten steunen. De milieueuro moet immers daar ingezet 

worden waar deze het meeste rendement oplevert. Daarom dient geïnventariseerd te 

worden in hoeverre gemeenten bereid zijn het verantwoorde verlichten toe te passen op 

gemeentelijke wegen en wordt onderzocht in hoeverre de provincie dit op verantwoorde 

wijze (financieel) kan ondersteunen. 

 

De getallen 

Het budget van de provincie Utrecht voor het vervangen van verlichting bedraagt 

ongeveer € 150.000,= op jaarbasis. Hiervoor worden circa 220 lichtmasten en 450 

armaturen vervangen. In totaal dienen er nog 4500 (van de 6000) lichtmasten die in 

beheer zijn van de provincie vervangen of omgebouwd te worden om te voldoen aan de 

eisen van de provincie ten aanzien van het verlichten (deze eisen houden in dat 

conventionele verlichting wordt vervangen door dimbare of dynamische verlichting). 

 

Uitgaande van vervanging van 4500 lichtmasten (waarbij niet alleen gekeken dient te 

worden naar dimbare of dynamische verlichting, maar ook naar actieve markering e.d. en 

waarbij tevens de stalen lichtmasten vervangen worden door aluminium lichtmasten daar 

deze minder gevaarlijk zijn in het geval van een botsing tegen de lichtmast) zijn de extra 

kosten circa 2,2 miljoen (ten opzichte van het conventioneel verlichten). Daarnaast zijn er 

kosten gemoeid het stimuleren van kansrijke gemeentelijke projecten. 

 

Provinciale staten van Utrecht bijeen op 16 oktober 2006, besprekend het initiatiefvoorstel 

Verantwoord Verlichten 

 

Besluiten: 

• om de komende twee jaar €1,9 miljoen vanuit het stimuleringsfonds (voor 

duurzaamheidprojecten) te financieren. De besparingen (door een minder 

energieverbruik) die worden gerealiseerd door middel van het verantwoord 

verlichting (waarbij rekening gehouden dient gehouden met een reële 

terugverdientijd) dienen terug te vloeien naar de algemene middelen; 

• na deze looptijd van 2 jaar bij de besluitvorming over het vervolg van het PMP 

tevens te besluiten over de voortgang van het project Verantwoord Verlichten; 

• de vrijkomende gelden van €1,3 miljoen in te zetten voor de Centrale Koudewarmte 

opslag ad €0,5 miljoen en de Energiebesparing in de sociale huursector ad €0,8 

miljoen. 

 

Voorzitter, 

 

Griffier,  
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Bijlage Aandachtpunten 

 

Hieronder wordt een aantal aandachtpunten geformuleerd die relevant (kunnen) zijn voor 

het provinciaal verlichtingsbeleid. Het is de bedoeling om suggesties en aandachtspunten 

mee te geven op basis waarvan de provincie Utrecht kan komen tot het opstellen en 

uitvoeren van verantwoord verlichtingsbeleid. 

 

Richtlijnen 

Voor traditionele verlichting zijn de richtlijnen uit het handboek Wegontwerp van het 

CROW en de aanbevelingen van de NSvV van belang. Voor het verantwoord verlichten 

dient gekeken te worden naar het programma “Duurzaam inkopen” van het ministerie van 

VROM en naar de rapportage “Waarom brandt het licht hier? Openbare verlichting op 

provinciale wegen in Noord Holland” van de provincie Noord Holland.  

 

Toepassingsgebied 

De volgende openbare ruimten (wegen, fietspaden en overige verkeerssituaties) zijn in 

relevant voor de provincie Utrecht en dienen derhalve betrokken te worden bij het op te 

stellen en uit te voeren beleid inzake verantwoord verlichten; 

• wegen binnen bebouwde kom; 

• wegen buiten bebouwde kom; 

• fietspaden aanliggend; 

• fietspaden vrij liggend; 

• fietspaden recreatief; 

• solitaire oversteekplaatsen; 

• (fiets)tunnels en onderdoorgangen (niet zijnde ecopassages); 

• Beweegbare bruggen; 

• Halteplaatsen openbaar vervoer; 

• Carpoolplaatsen; 

• Natuurgebieden 

• Werk in uitvoering. 

 

Innovatieve oplossingsrichtingen 

Om te komen tot innovatieve oplossingsrichtingen voor verantwoord verlichten op basis 

waarvan een lagere milieubelasting gerealiseerd kan worden, worden hieronder systemen 

opgesomd waarmee reeds ervaring is opgedaan: 

• Actieve markering: Bij actieve markering wordt in de weg een rij lichtpunten 

aangebracht tussen of naast de al aanwezige markering. Deze lichtpunten maken 

het verloop van de weg voor de weggebruiker zichtbaar, ook buiten het bereik van 

de koplampen. Actieve markering is goed voor de verkeersveiligheid en levert winst 

op voor het milieu.  

• Dimbare verlichting: Bij dimbare verlichting gaat het om traditionele 

mastverlichting die, dankzij de voortschrijdende techniek kan worden gedimd. In 

een meer uitgebreide vorm gaat het om schakelbare of dynamische verlichting met 

meerdere lichtniveaus. Hiermee kan energie worden bespaard en nachtelijke 

(licht)hinder worden tegengegaan.  
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• Probeam en counterbeam: traditionele verlichting kenmerkt zich door een 

systematische (en daarmee vaak niet functionele) lichtverdeling. Met 

counterbeamverlichting (tegenstraal) blijft alleen de verlichtingscomponent in de 

kijkrichting van de weggebruiker over. Bij probeamverlichting (meestraal) wordt 

gebruik gemaakt van laag opgestelde lichtbronnen de als het ware de koplamp van 

de auto verlengen. In beide gevallen is de uitstraling van licht naar de omgeving 

beduidend minder en wordt een behoorlijke besparing op de energiebehoefte 

gerealiseerd.  
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