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inwoners van Doetinchem vinDen het heel vanzelfsprekenD 
Dat De wegen, winkelgeBieDen en parkeer plaatsen ’s avonDs 
zijn verlicht. en Dat als De verlichting het niet Doet, Die snel 
worDt gerepareerD. ook De gemeente vinDt Dat Belangrijk, 
want goeDe openBare verlichting zorgt voor veiligheiD 
en comfort en is onmisBaar om prettig te kunnen leven en 
werken. 

Tegelijk hebben we oog voor een andere kant van openbare verlichting: 
de aanleg en het onderhoud kosten veel geld en het laten branden van 
de verlichting vergt veel energie. Bovendien kan er ook te veel licht zijn: 
sommige verlichting hindert de omgeving en in natuurgebieden is juist het 
ontbreken van licht heel waardevol. De gemeente maakt een zorgvuldige 
afweging tussen al die aspecten.

Dit beleidsplan Openbare Verlichting is een kader voor de 
verlichtingsplannen bij uitbreidingen, reconstructies en de vervanging van 
verlichting. Het plan gaat in op de keuzes die we bij het verlichten maken. 
Zo kiezen we voor verlichting die past bij de omgeving, besparen we energie 
door de verlichting verantwoord te dimmen en vervangen we verouderde 
verlichting. De komende jaren gaan we extra aandacht besteden aan het 
beperken van overbodige verlichting, het verminderen van lichthinder en 
lichtvervuiling en het verduurzamen van de openbare verlichting. 

Goede verlichting is belangrijk voor iedereen in Doetinchem. Daarom 
besteden we veel aandacht aan communicatie. We willen bewoners en 
bedrijven bewuster maken van het nut en de effecten van openbare 
verlichting. Daarmee willen we onder meer bereiken dat eigenaren van 
opvallende en verstorende lichtbronnen (vaak eenvoudige) oplossingen 
nemen om hinder te verminderen. 

De openbare verlichting heeft relaties met andere doelen binnen de 
gemeente, zoals het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte en 
het versterken van het landelijke en groene karakter van Doetinchem. Bij 
het uitvoeren van verlichtingsprojecten kijken we, vaak samen met partners, 
ook naar andere beleidsvelden. Zo zorgen we voor een efficiënte aanpak 
van projecten, door het verbeteren van de openbare verlichting te koppelen 
aan het onderhoud van wegen. En we sluiten aan bij het Aanvalsplan 
Binnenstad, waarin diverse partijen met allerlei initiatieven Doetinchem nog 
aantrekkelijker maken. 

peter Drenth
Wethouder gemeente Doetinchem

voorwoord
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De gemeente Doetinchem verlicht alleen waar en wanneer dat nodig is. Bij 
de afweging wordt gekeken naar: 
•	 verkeersveiligheid;	
•	 sociale	veiligheid;	
•	 energiebesparing;	
•	 kwaliteit	van	de	leefomgeving/sfeer.

Doetinchem zet haar beleid voort bij het:
•	 verlichten	op	maat,	passend	bij	de	omgeving;
•	 energie	besparen	door	dimmen;
•	 vervangen	verouderde	verlichting	zodat	het	bestand	actueel	blijft;
•	 	bewaren	van	balans	tussen	vernieuwen	en	maximaal	benutten	van	het	

bestaande.

Dit BeleiDsplan Beschrijft hoe Doetinchem omgaat met 
verlichting van De openBare ruimte. het geeft De uitgangs-
punten voor De perioDe 2015-2020. het Bouwt voort op De 
vorige BeleiDsperioDe.

in de avond en nacht bepaalt verlichting het beeld in de kernen en 
het buitengebied. De gemeente zorgt voor goede openbare verlichting 
vanwege de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de sfeer. Ook 
andere lichtbronnen zijn beeldbepalend in de nacht, zoals verlichting 
bij sportinstellingen, bedrijven en landbouwbedrijven. Dit is het eerste 
beleidsplan dat ook op die lichtbronnen ingaat. Het beleidsplan legt de visie, 
doelen en de aanpak op hoofdlijnen vast. De uitvoering is uitgewerkt in een 
apart ‘Beheerplan openbare verlichting’ en het werkdocument ´licht in de 
openbare ruimte´ (bijlage D). 

Visie openbare 
verlichting: 

‘Donker waar 
mogelijk,  

licht waar 
nodig’

Doelen en 
aanpak 

openbare 
verlichting

samenvatting
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Veranderingen in de openbare ruimte geven vaak extra lichtuitstoot, 
maar als de verlichting goed wordt uitgevoerd, kan de kwaliteit van de 
leefomgeving gelijk blijven of zelfs verbeteren. De gemeente probeert hinder 
door lichtbronnen te verminderen. 

Doetinchem neemt het tegengaan van lichtvervuiling en daarmee het 
versterken van donkerte mee in bestaand beleid en bij de uitvoering. 
De aanpak bestaat uit het bewustmaken van bewoners en bedrijven. De 
gemeente benadert binnen bestaande samenwerkingsrelaties eigenaren 
van opvallende en verstorende lichtbronnen om te bekijken welke (vaak 
eenvoudige) oplossingen de hinder kunnen verminderen. De gemeente benut 
haar natuurlijke rol bij ruimtelijke ontwikkelingen om de bijbehorende 
verlichting in goede banen te leiden.

•	 overbodige	verlichting	buiten	en	binnen	de	bebouwde	kom;
•	 	vergroten	verkeersveiligheid	met	andere	technieken	dan	openbare	

verlichting;
•	 	nieuwe	technieken	die	marktrijp,	technisch	bewezen	en	financieel	

interessant	zijn;
•	 duurzaamheid	van	materialen	(bij	inkoop	en	verwijdering);
•	 lichtvervuiling	door	openbare	verlichting;
•	 lichtbronnen	die	de	weggebruiker	hinderen.

Doetinchem streeft naar functionele en duurzame verlichting. Ze richt zich 
op zowel openbare verlichting als overige lichtbronnen om:
•	 de	kwaliteit	van	de	openbare	ruimte	te	verhogen;
•	 het	landelijke	en	groene	karakter	van	de	gemeente	te	versterken;	
•	 directe	lichthinder	voor	mens	en	dier	tegen	te	gaan;
•	 de	zichtbaarheid	van	sterren	te	verbeteren;
•	 energie	te	besparen.	

De gemeente 
wil dat de totale 

verstoring 
door licht niet 

toeneemt.

In de komende 
periode heeft 

Doetinchem 
extra aandacht 

voor:

Visie overige 
lichtbronnen: 

‘Tegengaan van 
verstoring en 
verhogen van 

om ge vings
kwaliteit’
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1
inleiding

Bij het principe ‘Donker waar mogelijk, licht waar nodig’ blijven 
verkeersveiligheid en sociale veiligheid leidend. Bij iedere keuze zijn echter 
ook energiebesparing en het tegengaan van lichtvervuiling van groot belang. 
Met dit beleidsplan geeft de gemeente haar visie op openbare verlichting 
voor de periode 2015-2020. Het plan gaat ook over de overige lichtbronnen 
die het beeld van de openbare ruimte in de avond en de nacht bepalen. Het 
werkdocument ‘licht in de openbare ruimte’(bijlage D), geeft aan welke 
activiteiten de gemeente onderneemt om onnodig energieverbruik en 
lichtvervuiling tegen te gaan.

De hoofdstukken 2 en 3 geven het kader: wat zijn de functies van openbare 
verlichting en welke ontwikkelingen spelen landelijk. Hoofdstuk 4 beschrijft 
de huidige situatie in Doetinchem. Hoofdstuk 5 geeft de beleidskeuzes voor 
de periode 2014 - 2018. Hoofdstukken 6 en 7 beschrijven de situatie en 
visie op andere lichtbronnen in de openbare ruimte. Hoofdstuk 8 gaat over 
communicatie, participatie en het omgaan met storingen en klachten.

De afgelopen eeuw is verlichting steeDs vanzelfsprekenDer 
geworDen, ook in De Buitenruimte. het maakt Dat wij ‘s avonDs 
en ‘s nachts actief kunnen Blijven.

De sterkte toename van kunstlicht heeft een keerzijde. Het kost veel energie 
en maakt inbreuk op het landschap. Ook verstoort het dieren en planten 
en kan het de gezondheid van mensen aantasten. De laatste jaren is er een 
kentering waarbij verlichting op straat niet vanzelfsprekend is, onder het 
motto: ‘Donker waar mogelijk, licht waar nodig’. steeds meer inwoners, 
maatschappelijke organisaties en overheden willen bewuster verlichten. 

Ook de gemeente Doetinchem maakt al jaren een bewuste afweging hoe zij 
de openbare ruimte wil verlichten. Waar is verlichting noodzakelijk en waar 
kunnen alternatieven worden toegepast? Hoe gelijkmatig moet de verlichting 
zijn en welke lichtsterkte op welk tijdstip van de avond en nacht krijgt de 
voorkeur? Op welke plekken is er licht nodig in het buitengebied? Welke 
kosten zijn gemoeid met openbare verlichting? Welke nieuwe technieken zijn 
beschikbaar? Hoe kan energie worden bespaard en lichtvervuiling worden 
tegengegaan? 

‘Donker waar 
mogelijk, licht 

waar nodig’

Kunstlicht heeft 
een keerzijde

Afwegingen
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2 
functies en effecten 
van (openbare) verlichting

Verlichting kan de leefbaarheid in positieve of negatieve zin beïnvloeden. 
per gebied kan een andere verlichting passend zijn qua intensiteit, kleur en 
vormgeving. Zo werkt sfeervolle verlichting goed in een centrumgebied met 
monumentale gebouwen. in drukkere uitgaansgebieden met gemotoriseerd 
verkeer is vaak een hoger lichtniveau gewenst. En aan de rand van de 
bebouwing, in kleinere woonkernen en in het buitengebied kan gekozen 
worden voor minder verlichting. 

naast verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid zijn ook andere 
effecten van belang, zoals:
•	 Fysieke	hinder	door	verblinding	en	teveel	licht	in	en	om	woningen;
•	 	Gebruik	van	fossiele	energie	en	daarmee	het	versterken	van	

klimaatverandering;
•	 	Verstoring	van	flora	en	fauna	(bioritme	en	de	aantrekking/afstoting	van	

nachtdieren	door	licht);
•	 	Mogelijke	gezondheidsklachten	bij	mensen,	zoals	verstoring	van	het	slaap-

waakritme;
•	 	Verstoring	van	het	landschap	door	lichtkoepels	boven	de	horizon	en	felle	

lampen;
•	 Vermindering	van	het	aantal	zichtbare	sterren.

Dit hoofDstuk Beschrijft De functies van verlichting op 
straat en De positieve en negatieve effecten Daarvan.

Verlichting helpt bij een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer. Het 
is belangrijk dat verkeersdeelnemers voldoende kunnen waarnemen. De 
gemeente kan de verkeersveiligheid versterken met openbare verlichting en 
maatregelen zoals obstakels, belijning, bebording de kleur van het wegdek 
en de groenvoorziening.

sociale veiligheid heeft een objectieve en een subjectieve kant. Objectieve 
sociale veiligheid is meetbaar, bijvoorbeeld door het aantal incidenten. Bij 
subjectieve sociale veiligheid gaat het erom of mensen zich veilig voelen 
in hun omgeving. sociale veiligheid is afhankelijk van de overzichtelijkheid 
van een gebied en de aanwezigheid van mensen. civiele maatregelen 
en verlichting kunnen de overzichtelijkheid van een gebied verbeteren, 
maar bieden geen garanties voor sociale veiligheid, dat doet geen enkele 
technische voorziening. Voor verhoogde veiligheid is voldoende sociale 
controle nodig, anders ontstaat er schijnveiligheid. soms is het beter om 
wegvakken niet te verlichten, zodat weggebruikers zich concentreren op 
andere (verlichte) wegvakken. 

Ook bij leefbaarheid zijn er twee invalshoeken. Objectieve leefbaarheid 
wordt bepaald door de hoeveelheid licht maar ook door aspecten zoals 
geluid, luchtkwaliteit en veiligheid. De subjectieve leefbaarheid ofwel sfeer 
geeft aan hoe prettig het is om in een gebied te zijn. 

Overige effecten 
van licht

Verkeers
veiligheid

Sociale 
veiligheid

Leefbaarheid
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3 
landelijke ontwikkelingen 
openbare verlichting
regelgeving

er is geen wettelijke verplichting om openBare verlichting 
te plaatsen. wel moet De overheiD zorgen voor veilige wegen 
en Daar kan verlichting een rol in spelen. ook De volgenDe 
regels en richtlijnen zijn van Belang: 

Als de openbare verlichting niet voldoet aan de eisen die men daar in 
de gegeven omstandigheden aan mag stellen, kan de wegbeheerder op 
basis van het Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk worden gesteld voor 
schade (artikel 6.162 e.v. en artikel 6.174). Het aansprakelijkheidsbeginsel 
heeft alleen betrekking op de functie van verkeersveiligheid van de 
openbare verlichting. De sociale veiligheid en leefbaarheid blijven buiten 
beschouwing, voor zover ze geen invloed hebben op de verkeersveiligheid. 

De Richtlijn openbare verlichting van de nederlandse stichting voor 
Verlichtingskunde is een aanbeveling de hoeveelheid licht op straat. Deze 
is afhankelijk van de hoeveelheid verkeer en de wegcategorie. Het is geen 
wettelijke verplichting maar een advies en hulpmiddel voor wegbeheerders. 
Ook de ROVl-2011 gaat uit van ‘niet verlichten tenzij’ en van het aanpassen 
van het lichtniveau op tijdstippen dat er minder verkeer is. 

Aan sprakelijk
heid (Burgerlijk 

Wetboek)

Richtlijn 
openbare 

verlichting 2011 
(ROVL2011)
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Doel van het politiekeurmerk Veilig Wonen is om de kans op criminaliteit 
en het gevoel van onveiligheid in de woonomgeving te verminderen. Er zijn 
drie verschillende certificaten. Het certificaat Veilige Omgeving stelt onder 
andere eisen aan de openbare verlichting. in de praktijk zou er veel licht 
bijgeplaatst moeten worden. De gemeente is niet verplicht het keurmerk aan 
te vragen. Voor bewoners die een verlaagde (inbraak)verzekeringspremie 
willen, is het certificaat Veilige Woning voldoende.

Bij het keurmerk Veilig Ondernemen staat samenwerking tussen de 
verschillende organisaties centraal. Bedrijventerreinen en winkelgebieden 
kunnen het keurmerk krijgen, als zij structurele maatregelen nemen op het 
gebied van de veiligheid. Dit kunnen onder andere maatregelen zijn op 
het gebied van de verlichting. Hierbij gelden geen vastgestelde normen of 
verplichtingen, wel worden er in het Handboek kVO suggesties gedaan. 

Politie keurmerk 
Veilig Wonen 

(PKVW)

Keurmerk Veilig 
Ondernemen 

(KVO)

Bij werkzaamheden aan elektrische installaties spelen de arbeids omstandig-
heden een rol. Hiervoor is de nEn 3140 van toepassing. Deze norm 
regelt een veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met 
elektrische objecten in het laagspanningsgebied. De gemeente moet een 
installatieverantwoordelijke aanwijzen.

Voor openbare verlichting kunnen verder de volgende wetten en regelingen 
van belang zijn:
•	 Wegenwet;
•	 Elektriciteitswet	en	energiewet;
•	 Europese	normen	voor	verlichtingsmiddelen;
•	 Ecologische	hoofdstructuur	(EHS);
•	 Flora	en	faunawet,	Natuurbeschermingswet;
•	 	Bij	uitvoering	van	werkzaamheden	spelen	diverse	richtlijnen	een	

rol, waaronder voor aanbestedingen, arbeidsomstandigheden en 
installatieverantwoordelijkheid.

Arbeids
omstandig heden 

wet

Overige 
regelingen
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Oranje licht wordt steeds vaker vervangen door geel of wit licht. Witte 
leds zijn in verschillende kleurtemperaturen verkrijgbaar en ook groen en 
amberkleurig licht is beschikbaar. Voor de mens hebben de kleuren effect op 
de sfeerbeleving en op het zicht. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar 
de mate waarin diersoorten worden verstoord door verschillende kleuren. 
Er is al bekend dat groen licht de oriëntatie van vogels boven zee minder 
verstoort dan licht waar rood in zit. sommige vleermuissoorten hebben baat 
bij amberkleurig licht en raken juist verstoord door groen licht.

er zijn technische ontwikkelingen ronD masten, armaturen, 
lampen en aan/op De weg. De Belangrijkste ontwikkelingen 
worDen hiernaast kort Beschreven.

De laatste jaren komen er steeds meer mogelijkheden om verlichting te 
dimmen.	Dat	kan	statisch	(op	vaste	momenten)	of	dynamisch	(afhankelijk	
van het aantal weggebruikers en de weersomstandigheden). Dimmen zorgt 
afstemming op de hoeveelheid verkeer, energiebesparing en een langere 
levensduur van de lamp. Bovendien kan de lichthinder worden beperkt. 

led is een lichtbron met een laag energieverbruik en een lange levensduur. 
De led wordt al jaren toegepast in decoratieve en binnenverlichting. De led 
in openbare verlichting is bezig met een opmars, nu de techniek verder is 
ontwikkeld en de aanschafkosten dalen. nog steeds is de eerste investering 
in led vaak hoger dan bij de aanschaf van conventionele verlichting. Daar 
staat een kostenbesparing door minder onderhoud, langere levensduur en 
energiebesparing tegenover. Het licht is direct te richten waardoor er minder 
sprake is van lichthinder en -vervuiling.

Markeringstechnieken en wegdekreflectie maken het verloop van de weg 
zichtbaar en vergroten zo de verkeersveiligheid. Deze technieken kunnen 
aanwezige openbare verlichting ondersteunen of overbodig maken. passieve 
markering wordt zichtbaar door de koplampen. in actieve markering is een 
lichtbron geïntegreerd, waardoor die vanaf grotere afstand zichtbaar is.

Voorheen waren masten van staal of aluminium, maar tegenwoordig 
worden ze ook van kunststof en hout gemaakt. ieder materiaal heeft haar 
specifieke eigenschappen en het is niet mogelijk om eenduidig aan te geven 
welke oplossing het meest duurzaam is. Er is groeiende aandacht voor de 
‘botsvriendelijkheid’ van masten. De meest gunstige reactie van de mast bij 
botsen, is mede afhankelijk van de snelheid van het voertuig. De keuze voor 
een	type	botsvriendelijke	mast	hangt	daarom	af	van	de	wegcategorie.

Kleuren licht

Dimmen

LED

Actieve en 
passieve 

markering en 
weg dek reflectie

Masten

techniek
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maatschappelijke 
ontwikkelingen
maatschappelijke ontwikkelingen Die een Belangrijke rol 
spelen Bij (openBare) verlichting, worDen hieronDer kort 
Beschreven.

De laatste jaren groeit de aandacht voor duurzaamheid. Het gaat hierbij 
zowel om energiebesparing, als om het gebruik van duurzame materialen. 
Marktpartijen zijn hier actief op ingesprongen: er worden veel innovatieve, 
duurzame verlichtingsproducten aangeboden. ledverlichting en 
diminstallaties zijn bekende voorbeelden.

Bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden hebben meer 
aandacht voor de negatieve effecten van kunstlicht. Het kost energie, heeft 
een verstorende werking op dieren en mensen en vervuilt het nachtelijk 
landschap. Dit vraagt om bewust verlichten: alleen verlichten als dat nodig is 
en op een manier die zo min mogelijk lichthinder veroorzaakt. 

Het is belangrijk inwoners actief te betrekken bij activiteiten, zoals het 
inrichten van de openbare ruimte. Zo groeien draagvlak en betrokkenheid. 
Bovendien sluiten plannen beter aan op de wensen van de gebruikers 
van de openbare ruimte. Daarom kiezen steeds meer gemeenten voor 
burgerparticipatie.

Een integrale aanpak bij het ontwerpen van een nieuwe of de 
reconstructie van een bestaande weg vergroot de kans dat een optimale 
verlichtingsoplossing wordt gekozen. Om dat te bereiken werken disciplines 
zoals wegontwerpers, stedenbouwkundigen, landschapsdeskundigen, civiel 
technici en verlichtingsdeskundigen al in de ontwerpfase samen. 

Versterkt door de hiervoor genoemde maatschappelijke ontwikkelingen, 
verandert de visie op licht. Er is een bewuste afweging nodig: donker waar 
mogelijk, licht waar nodig. Daarbij kijken steeds meer gemeenten niet naar 
één specifieke straat of plein, maar naar het totaalbeeld: welke visie hebben 
wij op licht? Daarbij kijken ze niet alleen naar openbare verlichting, maar 
naar alle lichtbronnen in de openbare ruimte.

Duurzaamheid:
Doetinchem wil 
in 2030 energie

neutraal zijn

Licht vervuiling

Veranderende 
rol van de 
inwoners

Integrale 
aanpak

Visie op 
(openbare) 

verlichting in 
Nederland

15



4 
huidige situatie 
openbare verlichting
technische informatie

Er stonden in 2012 12.623 lichtmasten in Doetinchem. De lichtpunthoogte 
is 8 tot 10 meter op wijkontsluitingswegen en wegen met hogere intensiteit 
buiten de bebouwde kom. Overige wegen hebben grotendeels 4 tot 6 meter 
hoge masten. Op industrieterreinen zijn 8 meter hoge masten toegepast. De 
masten in verblijfsgebieden zijn grotendeels van staal en van aluminium. in 
de oude kernen en op pleinen staan gietijzeren masten. in enkele smallere 
straten zijn armaturen aan gevels bevestigd.

in de afgelopen beleidsperiode zijn circa 350 lichtmasten vervangen en 
werden er ongeveer 250 rechtgezet. uit stabiliteitsmetingen bleek dat 
gemiddeld 10% van de masten bij een leeftijd van 40 jaar vervangen moet 
worden. Masten uit de jaren zeventig zijn gemiddeld zwakker dan die uit de 
jaren zestig. 

Aantal en soort 
lichtmasten
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in 2012 waren er ruim 12.760 lichtpunten voor openbare verlichting, 
waarvan 500 in het buitengebied. Er werden in de afgelopen beleidsperiode 
250 armaturen vervangen. Waar mogelijk zijn lampen vervangen door 
exemplaren die lang meegaan. Er zijn proeven met led uitgevoerd. De 
resultaten hiervan zijn positief. 

De meest opvallende kenmerken van het lampenbestand zijn:
•	 39	%	heeft	een	vermogen	van	24W	of	lager;
•	 10	%	is	gedimd	(36W	en	hoger);
•	 	3	%	is	qua	technologie	verouderd	(met	name	lage	druk	natrium	(SOX)	en	

TL);
•	 65	%	van	de	lampen	heeft	een	lange	levensduur.

Aantal en soort 
armaturen

Het totale energieverbruik is 2.500 MWh. De gemeente verduurzaamt 
dit energiegebruik met groencertificaten en via het gezamenlijke lokale 
energiebedrijf AGEM.

Het grootste deel van de openbare verlichting is aangesloten op het net van 
liander. Daarnaast heeft de gemeente eigen netten aangelegd voor:
•	 Bedrijvenpark	A18;
•	 Woonwijk	de	Motketel	in	Wehl;
•	 Oostelijke	Randweg;
•	 Woonwijk	Heideslag	in	Wehl;
•	 Parkeerplaats	Sportpark	zuid.

Energie verbruik

Eigendom 
energienet
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in de beleidsperiode 2008-2012 zijn op het gebied van verlichting de 
volgende activiteiten uitgevoerd:
•	 	Veel	nieuwe	en	een	deel	van	de	bestaande	armaturen	vanaf	36W	is	

dimbaar	uitgevoerd;
•	 	Het	centrum	van	Doetinchem	kreeg	voor	een	belangrijk	deel	

energiezuiniger	verlichting;
•	 	Verlichting	is	sinds	2000	uitgerust	met	elektronisch	

voorschakelapparaten. Deze verbruiken minder energie dan de 
conventionele	technieken;

•	 	Bij	groepsgewijze	vervanging	is,	als	deze	beschikbaar	en	betaalbaar	zijn,	
gekozen	voor	lampen	gekozen	die	lang	meegaan;

•	 350	masten	kregen	(duurzame)	led-lampen;
•	 Als	proef	zijn	12	kunststof	masten	geplaatst;
•	 	Vanwege	een	efficiënter	beheer	kregen	alle	masten	een	nummer	met	een	

x-	en	y-coördinaat.

•	 	De	structuurvisie	2035	besteedt	geen	aandacht	aan	licht	en	donkerte,	
maar noemt wel verlichtingsplannen als middel om sfeervolle bijzondere 
plekken	nabij	het	centrum	te	creëren;

•	 	In	het	Klimaatplan	(2009-2012)	staat	dat	het	buitengebied	zo	donker	
mogelijk	blijft;

•	 	Het	reclamebeleid	uit	1998	(opnieuw	vastgesteld	in	2005)	staat	
lichtmastreclames	langs	wijkontsluitingswegen	toe;

•	 	Het	landschapsontwikkelingsplan	wijst	op	het	belang	van	de	
landschappelijke inpassing van diverse soorten bebouwing, maar gaat niet 
in op de impact van het licht van de bebouwing in de donkere uren. in de 
bijlage wordt wel de provinciale streekplanuitwerking over donkerte als 
landschappelijke kwaliteit genoemd. 

het verlichtingsniveau Binnen De BeBouwDe kom werD in het 
verleDen volgens vuistregels gekozen en is in het algemeen 
lager Dan De richtlijn openBare verlichting aDviseert. 

De gelijkmatigheid van de verlichting voldoet wel aan de richtlijn. Dit 
betekent dat de verlichting geen donkere vlekken bevat en rustiger aanvoelt 
voor het oog. Doetinchem verlicht nieuwe woonwijken sinds 2009 volgens 
de ROVl (of de voorganger npR 13202). 

Alle verlichting vanaf 2007 met een groter vermogen dan 36W wordt 
gedimd. De hoeveelheid licht wordt in stapjes verlaagd gedurende de avond 
en nacht, en verhoogd in de ochtend. De details staan in bijlage B. 

De verlichting in het buitengebied bestaat uit oriëntatieverlichting en 
staat op risicovolle plaatsen, zoals gevaarlijke kruisingen en in bochten. 
De hoofd(school)fietsroutes tussen Wehl en Doetinchem en Gaanderen en 
Doetinchem zijn verlicht. Bij ontsluitings wegen met aanliggend fietspad, is 
de hoofdrijbaan verlicht en heeft het fietspad geen eigen verlichting.

Uitgevoerde 
activiteiten

Relatie met 
overige beleids
velden/beleids

plannen

Verlichtings
niveau

Beleid en uitvoering 
2008-2012
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•	 	60	reclamebakken	aan	lichtmasten	(er	zijn	er	100	toegestaan	in	de	
lopende	concessie	tot	2021);

•	 	80	verlichte	bushokjes;
in de afgelopen beleidsperiode zijn alle reclamebakken en een kwart van de 
bushokjes voorzien van ledverlichting. Er staan in Doetinchem geen verlichte 
reclameborden.

De gemeente Beheert niet alleen wegverlichting, maar ook 
verlichting voor anDere functies. Deze is grotenDeels op 
hetzelfDe elektriciteitsnet aangesloten. De Belangrijkste zijn:

De gemeente verlicht in ieder geval 3 kerken, 3 molens, de Toren van 
Doetinchem en de Oude Brug. De verlichting wordt na middernacht tegelijk 
met de openbare verlichting uitgeschakeld. 

Reclame
verlichting

Aanlichten van 
gebouwen

overige verlichting in 
beheer van de gemeente
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•	 16	plattegronden/informatiezuilen;	
•	 51	bewegwijzeringmasten	met	verlichting.	

De parkeerplaatsen die de gemeente beheert worden verlicht zoals de 
openbare weg.

Beweg wijzering 
en plattegron

den

Parkeer
terreinen

Er staan in Doetinchem 25 verkeersregelinstallaties, vrijwel allemaal met 
ledverlichting. 
Het stroomverbruik van ‘overige verlichting in gemeentelijk beheer’ is 
laag vergeleken met de rest van de openbare verlichting. De lichtbronnen 
springen echter wel in het oog. Daardoor kan de gemeente ze gebruiken 
om het goede voorbeeld te laten zien bij het besparen van energie en het 
verminderen van lichthinder en lichtvervuiling.

Verkeersregelin
stallaties
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5 
Beleid 2015-2020
visie, doelen en aanpak

•	 Verlichten	op	maat,	passend	bij	de	omgeving;
•	 Energiebesparen	door	dimmen;
•	 	Vervangen	van	de	verouderde	verlichting	zodat	het	bestand	 

actueel	blijft;
•	 	Balans	bewaren	tussen	vernieuwen	en	maximaal	benutten	van	het	

bestaande.

•	 Overbodige	verlichting	buiten	en	binnen	de	bebouwde	kom;
•	 	Andere	technieken	dan	openbare	verlichting	die	de	verkeersveiligheid	

verhogen;
•	 	Nieuwe	technieken	mits	marktrijp,	technisch	bewezen	en	financieel	

interessant;
•	 Duurzaamheid	van	materialen	(bij	inkoop	en	verwijdering);
•	 Lichtvervuiling	veroorzaakt	door	openbare	verlichting;
•	 Andere	lichtbronnen	die	de	weggebruiker	hinderen.

De gemeente verlicht alleen waar en wanneer dat nodig is. Voor ieder 
wegvak wordt een afweging gemaakt, gelet op: 
•	 Verkeersveiligheid;	
•	 Sociale	veiligheid;	
•	 Energiebesparing;	
•	 Kwaliteit	van	de	leefomgeving/sfeer.

De gemeente benut de positieve effecten van verlichting en minimaliseert de 
negatieve effecten, die in paragraaf 2.4 zijn genoemd. De gemeente geeft het 
goede voorbeeld aan bewoners en bedrijven.

Doelen
De komende 

beleids periode 
zet Doetinchem 

haar aanpak 
voort door:

En heeft extra 
aandacht voor:

Visie 
‘Niet verlichten, 

tenzij’,  dus 
‘Donker waar 
mogelijk, licht 

waar nodig’
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De gemeente kijkt of binnen de bebouwde verlichting kan worden 
weggehaald zonder de sociale en verkeersveiligheid te verminderen. De 
hoofd(school)fietsroutes blijven verlicht. De gemeente neemt dit project op 
in het uitvoeringsplan openbare verlichting en betrekt waar nodig bewoners.

De gemeente streeft naar een lager lichtniveau buiten de bebouwde kom en 
kijkt daarom of het mogelijk is verlichting weg te halen. Het buitengebied 
wordt in principe niet verlicht, tenzij dit bij conflictsituaties noodzakelijk 
is voor de verkeersveiligheid. Als voor het vergroten van de veiligheid geen 
infrastructurele oplossingen mogelijk zijn, kiest de gemeente bij voorkeur 
voor oriëntatieverlichting. De hoofd(school)fietsroutes tussen Doetinchem en 
respectievelijk Wehl en Gaanderen worden wel verlicht. Het Rijk verlicht de 
A18 niet en ook de provincie houdt het ‘niet verlichten, tenzij’ principe aan.

Aanpak
Binnen de 

bebouwde kom

Buiten de 
bebouwde kom

Bij nieuwe aanleg en renovaties kiest Doetinchem niet automatisch voor 
openbare verlichting om de verkeers- en sociale veiligheid te vergroten. 
Eerst worden andere oplossingen overwogen aan de hand van een kosten-
batenanalyse.	De	voorkeursvolgorde	is:	
1.	infrastructurele	maatregelen	waardoor	geen/minder	verlichting	nodig	is;
2.	passieve	markering,	reflectietechnieken	in	markering,	belijning	of	wegdek;
3.	actieve	markering;
4.	energie	efficiënte	openbare	verlichting;
5. innovatieve openbare verlichting.

Nieuwe aanleg 
en grootschalige 

renovaties
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Doetinchem zet haar aanpak uit de vorige beleidsperiode voort. in 
woonwijken en centrumgebieden wordt gestreefd naar een gelijkmatige 
lichtverdeling. Er wordt wit licht gebruikt, zodat gezichten goed herkenbaar 
zijn. De gemeente verlicht in principe geen achterpaden, omdat verlichting 
vanwege het ontbreken van sociale controle vooral voor schijnveiligheid 
zorgt (zie ook paragraaf 2.2 over sociale veiligheid). Bestaande situaties 
blijven gehandhaafd en de gemeente bekijkt nieuwe verzoeken om 
achterpadverlichting per situatie. 

Op bestaande school(fiets)routes blijft de situatie gehandhaafd. Onverlichte 
hoofdroutes krijgen verlichting. 

De gemeente levert haar bijdrage aan sociale veiligheid door een integrale 
benadering. Zij bekijkt niet alleen de mogelijkheden voor verlichting, maar 
ook het verbeteren van groen, zichtlijnen, toezicht door medeweggebruikers 
en handhaving.

Woonwijken worden niet verlicht op het niveau van het politie keurmerk 
Veilig Wonen (pkVW). Wel aan het keurmerk voldoen vraagt om een 
aanzienlijk hoger verlichtingsniveau en bijvoorbeeld het plaatsen van 
masten dichtbij iedere voordeur. Ook alle achterpaden zouden dan 
verlicht moeten worden, terwijl daar een lage mate van sociale controle is. 
Woningeigenaren kunnen een certificaat ‘Veilige Woning’ aanvragen, als hun 
woning daarvoor aan de eisen voldoet. 

De gemeente stelt niet de eis dat bedrijventerreinen aan dit keurmerk 
moeten voldoen. Als bedrijventerreinen zelf die wens hebben, kiezen 
bedrijven en gemeente uit de serie opties en veiligheidsmaatregelen uit het 
Handboek kVO. Verlichting kan onderdeel uitmaken van de totaalaanpak, 
maar biedt op zichzelf geen garantie voor veiligheid. Het beleidsplan 
openbare verlichting is leidend, niet de eisen uit het keurmerk.

in Hoofdstuk 3 is aangegeven dat de gemeente moeten zorgen voor veilige 
wegen, zonder dat er een verplichting tot verlichten is. Doetinchem bepaalt 
per situatie de beste oplossing en kijkt daarbij onder andere naar de ROVl-
richtlijn (zie ook visie, doelen en aanpak). 

De landelijke Richtlijn voor Openbare Verlichting (ROVl-2011) geeft advies 
over het verlichtingsniveau. Dit hangt af van de locatie, het soort weg en 
de hoeveelheid verkeer. De ROVl sluit qua lichtniveau meer aan bij de 
gebouwde omgeving in stedelijke gebieden. Daar is men gewend aan meer 
licht op straat, bebouwing, drukte en wellicht meer veiligheidsproblemen 
dan in Doetinchem. De gemeente kiest voor een lager lichtniveau, namelijk 
tot maximaal 80% van de richtlijn. Dat past bij de landelijke ligging. Meer 
licht plaatsen zorg voor hogere kosten en energieverbruik en tast de beleving 
van de openbare ruimte en het landschap aan. Waar nodig kan van het 
uitgangspunt worden afgeweken en meer verlicht worden.

leveranciers zijn via Europese richtlijnen en het cE keurmerk aansprakelijk 
voor de kwaliteit van de producten die ze leveren. De gemeente is 
verantwoordelijk tijdens montage, onderhoud en verwijdering, maar kan die 
via een bestek bij de aannemer leggen. Het beheerplan kan de periodieke 
inspecties van de installaties beschrijven en ook de periodieke instructie 
van betrokken medewerkers. Bij de uitbesteding van elektrotechnisch 
werk kan de gemeente in het contract de veiligheidseisen beschrijven 
waaraan de aannemer dient te voldoen. Voor het ondergronds netwerk is de 
netbeheerder verantwoordelijk. Voor het door de gemeente aangelegd ‘eigen 
net’ is de gemeente zelf installatieverantwoordelijke. De gemeente gaat dit 
onderbrengen bij derden.

Sociale 
veiligheid

Politie keurmerk 
Veilig Wonen

Keurmerk Veilig 
ondernemen

Aan sprakelijk
heid (Burgerlijk 

Wetboek)

Richtlijn (ROVL)

Arbeids
omstandig
hedenwet/

installatie
verantwoorde

lijkheid

omgaan met 
landelijke regelgeving
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omgaan met 
(nieuwe) technologieën
Doetinchem volgt de ontwikkeling van nieuwe technieken. Waar mogelijk 
reserveert de gemeente budget voor onderzoek en kleine innovatieve 
proeven. Aanleg en vervanging wordt zoveel mogelijk meegenomen in andere 
infrastructurele projecten. Dit geldt zowel financieel als qua planning. 
Doetinchem kiest voor de meest duurzame verlichtingsoptie als dit technisch 
en financieel mogelijk is. Voor technieken die duurder zijn in aanschaf, 
bekijkt de gemeente de kosten en baten over de gehele levensduur. 
naast energie en onderhoud zijn ook de effecten op veiligheid, sfeer en 
lichtvervuiling van belang. Bij een gunstig totaalbeeld bekijkt de gemeente of 
er investeringsbudget of een alternatieve financieringwijze beschikbaar is. De 
visie op de belangrijkste (nieuwe) technieken is als volgt:

Doetinchem dimt haar verlichting waar dit zinvol en mogelijk is. Hierdoor 
wordt het licht goed afgestemd op de hoeveelheid verkeer, gaan lampen langer 
mee, worden energie(kosten) bespaard en wordt onnodige lichtvervuiling 
voorkomen. Verlichting vanaf 2007 met een vermogen van meer dan 36W 
wordt gedimd. Dimmen gebeurt in principe statisch (op vaste tijdstippen), 
behalve	in	uitzonderingssituaties	waar	dynamisch	dimmen	grote	voordelen	
biedt. Zie bijlage B.

De gemeente beoordeelt bij nieuwe aanleg of herstructurering of led de 
juiste oplossing is. Er wordt gekeken naar de investering, de besparing op 
energie(kosten) en de onderhoudskosten over de hele levensduur. Vooral in het 
centrum en in uitgaansgebieden is de gewenste sfeer van het licht een beslis-
sende factor.

Het overgrote deel van de openbare verlichting (95%) is functioneel. 
Doetinchem kiest masten en armaturen die het best voldoen aan de volgende 
(milieu)kwaliteitseisen:
•	 Lange	levensduur	en	onderhoudsvriendelijk	(zoals	metalen	masten);	
•	 Energiezuinige	en	dimbare	lampen,	armaturen	en	voorschakelapparatuur;	
•	 	Goede	spiegeloptiek	om	verblinding	en	strooilicht	te	voorkomen	

(vleermuisvriendelijke	armaturen);	
•	 Qua	vormgeving	het	beoogde	straatbeeld	versterkend.

Investeren 
in nieuwe 

technieken

Dimmen

Led

Masten, 
armaturen, 

lampen

De gemeente streeft niet alleen naar optimale kwaliteit, maar wil ook dat 
vergelijkbare	typen	gebieden	op	dezelfde	manier	worden	verlicht.	Lage	kosten	
door standaardisatie is een ander doel. Daarom gebruikt de gemeente een 
voorkeursassortiment, dat voldoende energiezuinige oplossingen bevat. 
Bij ieder project wordt uit dit assortiment gekozen na afweging van kosten, 
milieu(opbrengsten) en andere voor- en nadelen. Het beheerplan beschrijft 
de inhoud van het voorkeursassortiment en legt afspraken vast over het 
vervangen van lampen, en het onderhouden of vervangen van armaturen en 
masten. Masten ouder dan 40 jaar worden niet standaard vervangen, maar 
gecontroleerd op stabiliteit om te bepalen of ze langer kunnen blijven staan. 
Dat zorgt voor materiaal- en kostenbesparing. Het lichtplan richt zich op een 
laag lampvermogen en de juiste richting van het licht om zo de lichtpunten 
optimaal te benutten. 

Bij projecten om lichtmasten weg te halen, herstructureringsprojecten 
en de aanleg van nieuwe wegen bekijkt Doetinchem de bijdrage aan 
verkeersveiligheid van actieve en passieve markering. Waar wenselijk 
en technisch en financieel mogelijk, worden actieve en passieve 
markeringstechnieken en reflecterende wegdekmaterialen toegepast.

Vanwege verkeersveiligheid, gezichtsherkenning en sfeer kiest de gemeente 
in principe voor wit licht op doorgaande wegen, in woonwijken en op 
bedrijventerreinen en warmwit in het centrum. Voor natuurgebieden wordt 
bekeken of het voor bepaalde diersoorten wenselijk is om een andere lichtkleur 
toe te passen. 

Bij nieuwe projecten wordt steeds gekeken of het wenselijk is een eigen 
elektricteitsnet aan te leggen. De ervaring met de 5 eigen netten zal in de 
komende beleidsperiode leidend zijn in de besluitvorming om hier wel of niet 
mee door te gaan. De gemeente wil in samenwerking met de netbeheerder en 
de omliggende gemeenten de schakeltijden van de verlichting optimaler gaan 
regelen. Daarbij is een belangrijke voorwaarde dat de netbeheerder bereid is 
aanpassingen te doen aan de bestaande infrastructuur. 

Actieve en 
passieve 

markering en 
(wegdek)reflectie

Kleuren licht

Netbeheer / 
aanleg eigen 

netten
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omgaan met maat schap pelijke 
ontwikkelingen
Het Doetinchemse klimaatplan geeft de ambitie van de gemeente op het 
gebied van energiebesparing en klimaatverandering. Ook bij openbare 
verlichting kiest de gemeente voor de meest energiezuinige oplossing als dit 
technisch en financieel mogelijk is. Zie pagina 25 ‘investeren in duurzame 
technieken over het omgaan met hogere investeringskosten’. 

•	 Alleen	verlichting	waar	dit	noodzakelijk	is;
•	 	Andere	(infra-gerelateerde)	mogelijkheden	voor	verkeersveiligheid	

benutten;	
•	 ’s	Nachts	dimmen	of	uitzetten	verlichting	vanaf	36W;	
•	 	Kiezen	voor	overige	energiebesparende	innovaties	zoals	led,	mits	

financieel	mogelijk;	
•	 	Zo	laag	mogelijke	lampsterkte,	en	lichtniveau	maximaal	80%	van	de	

Richtlijn	openbare	verlichting;	
•	 Goedgericht	licht	door	armatuurkeuze	en	afstelling.
Om extra energie te besparen worden in deze beleidsperiode verouderde 
lampen vervangen en andere verder gedimd. Dit wordt beschreven in het 
beheerplan.

De gemeente heeft extra aandacht voor het gebruik van duurzame 
materialen en kiest niet automatisch voor bekende materialen. Bij aanschaf 
en het verwijderen van lichtmasten, armaturen en lampen worden afspraken 
gemaakt met de leveranciers. Daarbij gaat het om:
•	 (Schaarste	van)	de	grondstoffen;
•	 Afvalstoffen	tijdens	de	productie;
•	 Gebruik	van	recyclede	materialen;
•	 Coating,	schilderen	en	reinigen;	
•	 De	verwerking	van	de	materialen	bij	einde	levensduur.	

Duurzaamheid 
(energie en 

materialen)

6 Basisprincipes
om energie te 

besparen en de 
kwaliteit van de 

openbare ruimte 
te vergroten:

Doetinchem is zich ervan bewust dat verlichting storend kan zijn voor mens 
en dier. Verlichting bepaalt ’s avonds en ‘s nachts het van nature open 
en donkere landschap. Ook vermindert licht het aantal zichtbare sterren. 
Doetinchem blijft lichtvervuiling verminderen door minder lichtmasten, 
lagere lampsterkte en dimmen. Er is extra aandacht voor de richting waarop 
het licht straalt. De mogelijkheid wordt onderzocht om licht op bepaalde 
locaties ’s nachts geheel uit te schakelen. Ook komt er een aanpak voor 
overige lichtbronnen in de openbare ruimte, zie hoofdstuk 6 en 7 en bijlage 
c en D.

De beleidstakken openbare verlichting, milieu en natuur werken samen 
om te kijken waar (openbare) verlichting storend is voor diersoorten. 
Ze benutten de kennis van lokale (natuur)groeperingen. Er kan worden 
gekozen voor het verminderen van licht of het gebruik van een andere kleur 
verlichting. 

Er zijn bronnen van licht die de verkeersveiligheid negatief beïnvloeden. 
in de volgende situaties gaat de gemeente in gesprek met de lichtbron 
eigenaar, of treedt handhavend op: 
•	 	Verblinding	van	weggebruikers	door	lampen	van	bv	sportvelden	of	

bedrijven;
•	 	Overgangen	van	sterk	licht	naar	donker	of	andersom,	waardoor	de	

weggebruiker	tijdelijk	weinig	contrast	ziet;
•	 	Signalen	die	op	verkeerssignalen	lijken,	zoals	knipperende,	gekleurde	

sierverlichting;
•	 	Afleiding	van	de	weggebruikers,	bijvoorbeeld	door	reclame-uitingen	of	

beamers.

Lichtvervuiling

Hinder voor 
weggebruikers 

veroorzaakt 
door andere 

lichtbronnen
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Doetinchem betrekt inwoners bij grote veranderingen in hun directe 
leefomgeving. Ze houdt inwoners bij reguliere zaken op de hoogte via pers, 
brieven en websites. Bewoners worden betrokken bij grote veranderingen, 
zoals het plaatsen of weghalen van grote aantallen lichtmasten (zie 
hoofdstuk 8). 

De gemeente wil door een integraal wegontwerp meer veiligheid en 
minder verlichting bereiken. Verlichtingsdeskundigen zijn vanaf de start 
bij projecten betrokken en er is vroegtijdig overleg tussen beleid, beheer 
en uitvoering en relevante externe partijen. Door de verkeers- en sociale 
veiligheid met infrastructurele oplossingen te vergroten, kan het plaatsen 
van openbare verlichting worden beperkt. Een voorbeeld is de afstemming 
tussen openbare verlichting en groenvoorziening op het bedrijvenpark A18. 
De gemeente gebruikt het handboek Ontwerp uitvoering en Beheer.

Veranderende rol 
van de inwoners

Integrale aanpak 
(integraal 

wegontwerp)
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Beleid overige verlichting 
in beheer van de gemeente
Vaak wordt het aanlichten van gebouwen en markante plekken als 
sfeerverhogend ervaren. Het kan bijdragen aan de positieve uitstraling van 
de gemeente en daarmee aan de economische groei via toerisme en horeca. 
Voorbeelden van verlichte gebouwen zijn de oude brug, verschillende kerken 
en molens. De gemeente wil delen van de stadswal meer benadrukken 
vanwege	toerisme/economie.

De lichtbronnen voor het aanlichten van gebouwen hebben geen functie 
voor de veiligheid maar zorgen wel voor energiegebruik en lichtvervuiling. 
Op sommige locaties gaat de lichtbundel naast het aan te lichten oppervlak 
of worden omringende bomen verlicht. Doetinchem vervangt de komende 
periode de oudere aanlichtingsinstallaties door installaties die minder 
energie gebruiken en veel minder lichtvervuiling veroorzaken.

per markeringspunt wordt gekeken of deze verlicht kan blijven. Zo ja, dan 
is de uitlichting bescheiden en in harmonie met de omgeving. Zo mogelijk 
wordt gebruikt gemaakt van: 
•	 Tijdschakelaars	die	de	verlichting	uitschakelen	na	middernacht;
•	 Armaturen	die	energieverbruik,	verblinding	en	strooilicht	beperken;
•	 	Een	passend	lichtplan	waarbij	aanstralen	van	boven	de	voorkeur	heeft	en	

waarbij	alleen	markante	delen	van	het	gebouw	worden	verlicht;
•	 	De	richtlijn	Lichthinder	van	de	Nederlandse	Stichting	voor	

Verlichtingskunde. 

Aanlichten 
van gebou

wen en ove
rige markerings

punten

•	 Lichtmastreclames	zijn	toegestaan	langs	wijkontsluitingswegen;
•	 	Vanwege	de	gewenste	landelijke	uitstraling	staat	de	gemeente	op	andere	

plekken	geen	(permanente)	reclame-uitingen	op	lichtmasten	toe;
•	 	Bushokjes	zijn	voorzien	van	ledverlichting.	Ze	zijn	aangesloten	op	het	

openbare verlichtingsnet en worden gedimd in de nachtelijke uren.

parkeerterreinen worden in principe niet verlicht na middernacht of 
de verlichting wordt gedimd. Dit wordt per parkeerterrein bekeken. Bij 
sportvelden gaat na middernacht de openbare verlichting uit. 

nieuwe verkeersregelinstallaties hebben ledverlichting. 

nieuwe functionele verlichting krijgt ledverlichting. Deze wordt qua sterkte 
aangepast op de hoeveelheid licht op dat wegvak.

Reclame
verlichting waar
onder lichtmast

reclames en 
bushokjes

Parkeer terreinen

Verkeersregelin
stallaties

Overige 
functionele 
verlichting 

(beweg wijzering, 
plattegronden)
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6 
overige lichtbronnen 
in de openbare ruimte

in het centrumgebied zoals bij de keppelseweg maar ook bij sportpark Zuid 
zijn vleermuizen aanwezig die mogelijk worden verstoord door verlichting. 
Vooral in de drie ecologische verbindingszones en het Oude ijsselgebied dient 
de natuur beschermd te worden tegen verstoring door licht. Toeristen zullen 
een donkere omgeving met weinig hinderlijke lichtbronnen en een groot aantal 
zichtbare sterren als positief ervaren.

De trend is dat er steeds meer licht wordt geplaatst. De variëteit aan vormen, 
kleuren en toepassingen neemt toe. Gemiddeld neemt in nederland de 
hoeveelheid lichtuitstoot toe met 4% per jaar. Al deze lichtbronnen hebben 
een functie vanwege hun positieve effect op bijvoorbeeld de economie, 
mobiliteit, sport, sfeer, of het gevoel van veiligheid. Maar steeds vaker vinden 
mensen kunstlicht storend. Ook zorgen lampen voor energieverspilling als ze 
branden wanneer dat niet nodig is. paragraaf 2.4 beschrijft deze onbedoelde 
bijeffecten.

De gemeente probeert storende of overbodige verlichting te verminderen en 
betrekt hier inwoners, bedrijven en verenigingen bij. De beleidsvisie en aanpak 
op hoofdlijnen staan in dit en het volgende hoofdstuk en bijlage c. concrete 
activiteiten worden beschreven in het werkdocument ‘licht in de openbare 
ruimte’ (bijlage D).

De openBare ruimte moet overzichtelijk, geBruiksvrienDelijk 
en sfeervol zijn. Bij het Bepalen van De kwaliteit ligt De 
naDruk vaak op het BeelD Bij Daglicht. maar als het Donker 
is, zijn het vooral De lichtBronnen Die het BeelD Bepalen.  
opvallenD zijn sportvelDen en BeDrijventerreinen Die stralen 
in De Donkere nacht. als De lampen niet goeD zijn gericht, 
kunnen ze van DichtBij verBlinDenD zijn en veraf voor een 
lichtkoepel aan De horizon zorgen. ook terreinlampen van 
(agrarische) onDernemingen Die over het open velD schijnen, 
zijn van grote afstanD zichtBaar. De reclameverlichting Bij 
BeDrijven en winkels, soms met felle kleuren, neemt toe. Deze 
is van invloeD op De omgeving en op Degenen Die er wonen en 
werken. 

Inleiding
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•	 	Openbare	verlichting	in	beheer	van	de	gemeente	(wegen,	parkeerplaatsen,	
aangelichte	monumenten	en	lichtmastreclame);

•	 	Reclameverlichting	(bedrijfsnamen	en	logo’s,	led-schermen,	tekstkarren	
e.d.);

•	 	Overige	verlichting	van	kantoren,	winkels,	overige	bedrijven	(gevel-	en	
binnenverlichting);

•	 	Verlichting	op	de	zeven	bedrijventerreinen,	met	spaarzame	verlichting	in	
Wehl	en	Gaanderen;

•	 Sportveldverlichting	op	de	zes	sportparken;
•	 	Agrarische	verlichting	(terreinverlichting,	paardenbakken,	open	verlichte	

stallen);
•	 	Verlichting	door	verenigingen	van	eigenaren	en	woningbouwcorporaties	

(galerijverlichting);
•	 Verlichting	door	particulieren	(voordeur,	tuin).

Behalve openbare verlichting zijn deze lichtbronnen in eigendom van andere 
partijen dan de gemeente. soms worden de bronnen zorgvuldig gericht op 
datgene wat verlicht moet worden en ’s nachts uitgeschakeld. Veel vaker 
veroorzaken ze onbewust en onbedoeld lichtvervuiling. 

Relevante 
lichtbronnen 

in de openbare 
ruimte:

Er zijn meerdere beleidsvelden van belang als het gaat om het terugdringen 
van onnodige lichtvervuiling. 

•	 	Ruimtelijke	ordening	(uitvoeringsplan	bij	de	Structuurvisie	2035,	nieuwe	
en herzieningen op bestaande bestemmingsplannen, handboek ruimtelijke 
plannen);

•	 	Stedenbouw	(beleid	voor	woningen,	bedrijventerreinen,	monumenten,	
welstand);

•	 Bedrijvigheid	(reclamebeleid,	economisch	beleidsplan);
•	 	Natuur	en	landschap	(uitvoeringsplan	bij	het	Landschaps	ontwikkelingsplan);
•	 Sport	en	recreatie(beleid);
•	 	Vergunningverlening	en	handhaving	(afspraken	met	Regionale	

Uitvoeringsdienst);
•	 Energie	en	klimaat,	duurzaamheid	(opvolger	Klimaatplan);
•	 Milieueffectrapportages	bij	(ruimtelijke)	planontwikkeling.

Het vooraf opnemen van eisen in een vergunning kan effectief zijn.
•	 Wet	milieubeheer	en	Activiteitenbesluit;
•	 	Richtlijnen	voor	tegengaan	lichthinder	(sportverlichting,	terreinverlichting,	

aanlichten van gebouwen, reclameverlichting) van de nederlandse stichting 
voor	Verlichtingskunde;

•	 Algemene	plaatselijke	verordening;
•	 Bepalingen	in	de	Welstandsnota,	bestemmingsplannen	en	beleidsnota’s;
•	 Provinciale	Landschapsverordening.

Beleid, wet en 
regelgeving

Het thema kan 
goed worden 

ingepast in 
bestaande 

beleids velden 
en documenten, 

zoals:

Wetten, regels 
en richtlijnen 

te gebruiken bij 
vergunningverle
ning en handha

ving:
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7 
Beleid overige lichtbronnen 
in de openbare ruimte
: visie
  

De kwaliteit van de leefomgeving wordt echter niet alleen door openbare 
verlichting bepaald, want ook overige lichtbronnen zorgen voor 
lichtvervuiling. Vaak is verbetering mogelijk door licht goed te richten, een 
keuze voor de juiste sterkte en lichtkleur en dimmen of uitschakelen. Vaak 
is dit een kwestie van bewustwording. De gemeente ziet hierin voor zichzelf 
een taak. Ze zorgt voor de kwaliteit van de openbare ruimte, ook als het 
donker is. Alle lichtbronnen in de openbare ruimte bepalen de beeldkwaliteit 
en zijn daarom van belang. 

Doetinchem kiest daarom voor een effectieve en efficiënte aanpak van 
overige lichtbronnen. Deze is beschreven in het werkdocument ‘licht in de 
openbare ruimte’ in bijlage D. De concrete acties sluiten zoveel mogelijk 
aan bij wat al (gepland) is. Het thema licht en donker wordt dus ingevoegd 
in plannen en projecten binnen andere beleidsvelden zoals opgesomd in 
paragraaf 6.3. 

De gemeente wil zo min mogelijk extra regelgeving en handhaving, 
maar stimuleren, de bewustwording vergroten en samenwerken met 
lichtbroneigenaren. Bij grote verstoring kan de gemeente in tweede instantie 
alsnog kiezen voor handhavend optreden. Doetinchem benut de bestaande 
samenwerking met partijen zoals de bedrijfsvereniging iG&D en initiatieven 
van bewoners, zoals Duurzame Achterhoek. Ook kan de wijkgerichte aanpak 
2010-2014 kan een kapstok zijn.

 De gemeente Doetinchem is trots dat de inwoners leven in een stad met 
een groen buitengebied en de dorpen Wehl en Gaanderen. Zij biedt een 
waardevol cultuur landschap. De gemeente streeft naar robuust groen 
en vindt milieu en duurzaamheid belangrijk. Zij wil de kwaliteit van 
de leefomgeving behouden en waar mogelijk verbeteren, ook om haar 
aantrekkelijkheid voor toerisme en recreatie te versterken. De gemeentelijke 
visie op openbare verlichting sluit daar naadloos op aan. Met minimaal 
verlichte buitengebieden en functionele verlichting in de kernen. Bepaalde 
markeringspunten worden sfeervol verlicht maar wel met zorg en met mate. 

Bewustwording

Effectieve en 
efficiënte aanpak

Zo min mogelijk 
extra regelgeving 

en handhaving, 
maar stimuleren

Minimaal 
verlichte buiten

gebieden en 
functionele 

verlichting in de 
kernen.
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: ambitie

Zoals eerder is aangegeven streeft Doetinchem naar functionele en 
duurzame verlichting. in minimaal de volgende gebieden wordt gekeken of 
daar sprake van is:
•	 Ecologische	verbindingszones;
•	 Het	Oude	IJsselgebied;
•	 Het	open	landschap	aan	de	randen	van	de	woonkernen;
•	 Gebieden	belangrijk	voor	vleermuizen,	vogels	en	zoogdieren;
•	 Gebieden	voor	recreatie;
•	 Bedrijventerreinen	en	woonwijken.

Beschrijft	de	ambitie	van	de	gemeente	voor	ieder	gebiedstype.	Dit	zijn	
streefbeelden, die de gemeente niet zelfstandig kan bereiken, maar samen 
met andere lichtbroneigenaren wil realiseren.

Bevat het Werkdocument ‘licht in de openbare ruimte’ met concrete 
uitvoeringsactiviteiten voor de volgende lichtbronnen en hun eigenaren:
•	 Sportverlichting;
•	 	Bedrijven(terreinen),	kantoren,	winkels:	aangelichte	gevels,	reclame	en	

licht	van	binnenuit;
•	 Agrarische	verlichting	zoals	open	stallen	en	paardenbakken;
•	 	Andere	hinderlijke/overbodige	lichtbronnen	zoals	bij	recreatieterreinen	en	

woningen.

Bijlage C

Bijlage D
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8
communicatie
Bij zaken die de directe leefomgeving betreffen worden de inwoners en 
overige belanghebbenden geïnformeerd. Als er sprake is van een grote 
impact op de omgeving en haar gebruikers, betrekt de gemeente hen actief 
en wordt een communicatieplan gemaakt. Vooraf overleg en communicatie 
met personen die op of nabij de betreffende locatie wonen of werken is 
belangrijk.

Burgerparticipatie is een goed instrument wanneer een verandering grote 
impact heeft op de leefomgeving van bewoners. Een voorbeeld is het op 
grote schaal weghalen van lichtmasten. De participatie is enerzijds bedoeld 
om de kennis bij inwoners (en andere belanghebbenden) te vergroten en 
anderzijds om als gemeente meer kennis te krijgen over wat er speelt, 
wat eventuele problemen zijn en welke oplossingen bewoners daarvoor 
aandragen. Eventuele zorgen kunnen wellicht worden weggenomen en 
er kan gereageerd worden op vragen die leven. Gesprekken in de buurt, 
informatieavonden, interactieve websites of enquêtes kunnen zinvol.

De gemeente heeft een voorbeeldrol voor bewoners en bedrijven. Het is 
belangrijk om te laten zien dat ze overbodig licht vermindert en energie 
bespaart. De gemeente voert daarom enkele projecten uit die in het oog 
springen en communiceert daarover. Het dimmen van openbare verlichting 
en het tijdig uitschakelen van de verlichting van gemeentelijke gebouwen 
en reclames is een voorbeeld. Maar ook een innovatief project, zoals het 
aanleggen van een fietspad met aanwezigheidsdetectie. 

De standaardprocedure die de gemeente volgt is dat meldingen en 
klachten	in	het	meldsysteem	worden	geregistreerd.	Wekelijks	worden	alle	
defecte lampen vervangen. Als meerdere lichtmasten het niet doen, meldt 
de gemeente dat direct aan de netbeheerder zodat deze snel actie kan 
ondernemen. 

Externe 
communicatie bij 

grote projecten

Burger
participatie

Voorbeeldrol

Omgaan met 
klachten en sto

ringen
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•	 Alle	straten	worden	verlicht;
•	 De	openbare	ruimte	wordt	niet	volgens	het	Politiekeurmerk	verlicht;
•	 Achterpaden	worden	in	principe	niet	verlicht;
•	 Er	worden	geen	verlichte	reclames	toegestaan.

•	 	Centrum/winkelgebieden	worden	op	dezelfde	wijze	verlicht	als	andere	
wegvakken/gebieden.	

•	 	Er	worden	masten,	armaturen	en	lampen	gekozen	die	aansluiten	bij	de	
omgeving;

•	 	Bij	obstakels	of	kruisende	verkeersstromen	worden	reflectoren	of	
reflecterende	verf	ingezet;

•	 	Openbare	verlichting	houdt	rekening	met	commerciële	uitingen	(zoals	
reclames	en	etalages);

•	 	De	gemeente	wil	terughoudend	omgaan	met	ledschermen	en	andere	
verlichte reclameuitingen. De aanpak van verlichting door winkels en 
bedrijven wordt beschreven in het werkdocument ‘Overige lichtbronnen in 
de openbare ruimte’.

•	 Het	buitengebied	wordt	in	principe	niet	verlicht;
•	 	Alleen	waar	nodig	wordt	voor	de	verkeersveiligheid	oriëntatieverlichting	

toegepast	op	kruisingen	en	in	gevaarlijke	bochten;
•	 	Eerst	worden	andere	mogelijkheden	bekeken	zoals	betere	reflectie	en	

markering;	
•	 	Bij	lintbebouwing	en	op	schoolfietsroutes	wordt	de	huidige	situatie	

gehandhaafd.

•	 	Het	lichtniveau	is	maximaal	80%	van	de	Richtlijn	Openbare	Verlichting	
met uitzondering van bepaalde gebieden zoals het centrum en 
uitgangsgebieden;

•	 	Qua	gelijkmatigheid	van	de	verlichting	streeft	de	gemeente	naar	de	ROVL,	
maar	bekijkt	dit	per	situatie;

•	 	Armaturen	van	lampen	vanaf	36W	worden	gedimd	(zie	bijlage	B	voor	het	
dimregime);

•	 	Een	voetpad	wordt	alleen	openbaar	verlicht	als	het	ook	‘s	avonds	deel	
uitmaakt van een doorgaande route. Het gebruik tijdens de wintermaanden 
dient als uitgangspunt.

Woonwijken

Centrum/
winkel gebieden

Buiten de 
Bebouwde Kom

Binnen de 
bebouwde kom  

algemeen

Bijlage a: 
Beleidskeuzes voor 
openbare verlichting
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•	 	De	verlichting	op	hoofdfietsroutes	blijft	gehandhaafd.	Van	de	belangrijke	
wijk/gebiedsverbindingen	wordt	er	minstens	1	verlicht.	Bij	nieuwe	
verlichting worden de wegvakken net als andere wegvakken verlicht op 
maximaal 80% van de ROVl en gedimd vanaf 36W lampvermogen.

•	 	Overige	fietspaden	worden	in	principe	niet	verlicht,	wel	wordt	rekening	
gehouden met: 

 -  de ligging van het fietspad ten opzichte van de al dan niet verlichte 
hoofdrijbaan;

	 -		functie	van	fietspad	(niet	verlichten	voor	recreatie	en	door	parken);
	 -		de	beschikbaarheid	van	alternatieve	routes;
	 -		de	mate	van	sociale	controle	(het	aantal	fietsbewegingen);
	 -		de	mate	waarin	verlichting	substantieel	bijdraagt	aan	het	fietscomfort;
 -  de mate waarin er sprake is van een objectief veiligheidsprobleem.

•	 	Het	dimregime	wordt	afgestemd	op	de	functie	van	het	bedrijventerrein	(of	
er	’s	nachts	wordt	gewerkt),	de	verkeers-	en	objectieve	sociale	veiligheid;

•	 	Openbare	verlichting	kan	in	overleg	met	bedrijven,	op	sommige	terreinen	
en	tijden	worden	uitgeschakeld;

•	 	Bij	grote	wijzigingen	of	problemen	wordt	een	integraal	oplossingsvoorstel	
gemaakt en contact gehouden met de bedrijven of het parkmanagement.

•	 	Het	verlichten	van	niet-openbare	terreinen	is	in	eerste	instantie	een	
verantwoordelijkheid van de eigenaar. De gemeente kan adviseren. 

•	 	Groenvoorzieningen	zoals	parken	worden	niet	verlicht	om	schijnveiligheid	
te voorkomen, tenzij er sprake is van een hoofdverbindingsroute voor 
fietsers;

•	 Het	plaatsen	van	de	masten	wordt	afgestemd	met	de	groenvoorzieningen;	
•	 	Afstemming	tussen	openbare	verlichting	en	openbaar	groen	resulteert	in	

een hogere kwaliteit van de openbare ruimte, meer veiligheid en lagere 
maatschappelijke	kosten;

•	 	De	gemeente	plaatst	bij	voorkeur	aan	de	ene	kant	van	de	weg	bomen	en	aan	
de andere kant lichtmasten. 

Fietspaden Bedrijven
terreinen

Semiopenbare 
en publieke 

ruimten

Groen
voorzieningen
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nieuwe en bestaande verlichting (vanaf het jaar 2007) wordt gedimd  
vanaf	36	Watt;

in het beheerplan wordt het volgende verlichtingsniveau vastgelegd:
•	 Erftoegangswegen	en	ontsluitingswegen:	
	 -	6.00	tot	22.00	uur	100%;	
	 -	22.00	tot	0.00	uur	70%;
	 -	0.00	tot	5.00uur	50%;
 - 5.00 tot 6.00 uur 70%.

•	 Overige	gebieden:	
	 -	6.00	tot	22.00	uur	90%;	
	 -	22.00	tot	0.00	uur	60%;	
	 -	0.00	tot	5.00uur	45%;
	 -	5.00	tot	6.00	uur	60%;	
 - 6.00 uur 90%.

Deze Bijlage Beschrijft De hoofDpunten van het Beheerplan 
openBare verlichting.

•	 	De	realisatie	van	de	openbare	verlichting	wordt	zowel	technisch-inhoudelijk	
als	financieel	zoveel	mogelijk	meegenomen	bij	andere	werken	en	projecten;

•	 	Bij	uitbreidingsprojecten	wordt	in	een	vroeg	stadium	overleg	gevoerd	
tussen beleid, beheer, uitvoering en met derden over de eisen die aan de 
openbare verlichting moeten worden gesteld. Daarbij wordt uitgegaan van 
het	handboek	Ontwerp	Uitvoering	en	Beheer;	

•	 	Het	beheerplan	beschrijft	de	afspraken	gemaakt	met	de	netbeheerder	en	met	
aannemers van lange termijn onderhoud en met overige partijen zoals de 
AnWB (bewegwijzering).

Dimmen

Algemeen

Bijlage B: 
Doorkijk naar beheer 
en uitvoering
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•	 	Materialen	worden	gekozen	uit	het	voorkeursassortiment	zoals	vastgelegd	in	
het beheerplan. 

•	 	Dit	bestaat	uit	lamptypes	die	per	gebiedstype	de	voorkeur	hebben.	
Relevante kenmerken zoals de verwachte levensduur (cq branduren) en 
lichtkleur worden genoemd in het beheerplan.

•	 	Het	voorkeursassortiment	zorgt	voor	standaardisatie	en	geeft	voldoende	
keuzemogelijkheid uit duurzame alternatieven zoals beschreven in paragraaf 
5.4. in uitzonderingsgevallen kan voor andere, innovatieve, materialen 
worden gekozen.

•	 	Het	beheerplan	beschrijft	de	frequentie	en	de	manier	waarop	inspecties	
worden uitgevoerd. Dit kan variëren van visuele inspectie aan de grond tot 
volledige stabiliteitsmetingen van masten. 

•	 	Masten	die	ouder	zijn	dan	40	jaar	worden	onderzocht	op	houdbaarheid	en	
levensduur;

•	 	Armaturen	met	een	levensduur	ouder	dan	20	jaar	worden	de	komende	
beleidsperiode	vervangen	door	energie-efficiëntere	typen	en	dimbaar	
gemaakt	vanaf	36Watt;

•	 	Armaturen	met	verouderde	typen	lampen	worden	zo	snel	mogelijk	vervangen	
door	meer	efficiënte	armaturen	en	lampen	met	hogere	lichtkwaliteit;

•	 	Verlichting	wordt	groepsgewijs	vervangen	met	een	vaste	frequentie.	Dat	
gebeurt als 95% van het door de leverancier opgegeven maximum aantal 
branduren is verstreken. De gemeente houdt bij de bepaling van het 
vervangingsmoment rekening met een langere levensduur door dimmen. 

•	 	De	budgetten	voor	onderhoud	blijven	gelijk	aan	die	van	de	vorige	
beleidsperiode.

•	 	Bij	vervanging	wordt	gekozen	voor	energie-efficiëntere	technieken	met	
minder lichtvervuiling. Daarbij is de eerste voorwaarde dat de kosten-
batenanalyse	over	de	hele	levensduur	positief	is.	En	de	tweede	dat	budget	
beschikbaar is voor meerinvesteringen. Als er geen gemeentelijke middelen 
beschikbaar zijn, overweegt de gemeente een andere wijze van financiering.

Materialen

Inspecties

Onderhoud

Financiën
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•	 	Verlichting	van	de	individuele	bedrijven	is	goed	gericht,	energiezuinig,	
qua lichtniveau passend in de omgeving, en wordt uitgeschakeld buiten 
gebruikstijden. Bedrijven beperken het gebruik van sfeer- en sierverlichting. 

De hoeveelheid licht(vervuiling) hangt vooral af van de woonintensiteit 
(aantal	woningen	per	oppervlakte	en	het	type	woningen).	Soms	liggen	
woongebieden	aan	open	landschap	en/of	natuurgebieden.	Sociale	veiligheid	
en verlichting zijn besproken in paragraaf 2.2. De belangrijkste lichtbronnen 
naast	openbare	verlichting	zijn:	sier/tuinverlichting,	verlichting	bij	deuren	en	
over het gehele terrein, en eventueel binnenverlichting die naar buiten straalt. 

•	 	Verlichting	bij	deuren	en	terreinverlichting	schakelen	aan	op	basis	van	
aanwezigheidsdetectie;

•	 	Tuin-	en	sierverlichting	op	tijdschakelaars	zodat	deze	na	middernacht	
uitschakelen;

•	 	Minimaliseren	van	licht	dat	van	binnenuit	straalt	over	het	open	landschap	
of de natuur.

Mensen die wonen of werken in het landelijk gebied zijn vaak vertrouwd 
met een donkere omgeving. Zij vormen met hun woning en hun (agrarische) 
activiteiten een eenheid met het open landschap en de natuur. naast 
openbare verlichting is in het landschap zichtbaar: terrein-, tuin-, en 
gevelverlichting, verlichte paardenbakken, en open stallen. 

Bijlage c Beschrijft De gemeentelijke amBitie per geBieDstype 
voor overige lichtBronnen. het gaat hierBij om een streef-
BeelD van De gemeente. Deze amBitie kan De gemeente niet in 
haar eentje realiseren. samenspraak en samenwerking met De 
lichtBroneigenaren is nooDzakelijk.

De andere lichtbronnen dan openbare verlichting bestaan vooral uit gevel- 
en etalageverlichting en aanlichting van gebouwen. Dit is van belang 
voor economie en sfeer. in sommige gevallen wordt openbare verlichting 
overstraald door licht van winkels en bedrijven. 

•	 	Winkels	en	bedrijven	schakelen	hun	verlichting	(binnen	en	buiten)	uit	na	
sluitingstijd;

•	 	De	lampen	zijn	goed	gericht,	energiezuinig,	passen	in	de	omgeving	qua	 
lichtniveau	en	kleur;

•	 	Feestverlichting	is	energiezuinig,	goed	gericht	en	wordt	uitgeschakeld	 
na 24.00 uur.

  Er is (naast openbare verlichting) sprake van terreinverlichting (voor 
economische	werkzaamheden	en/of	inbraakpreventie),	aanlichting	van	
gevels, reclame-uitingen en binnenverlichting die uitstraalt naar buiten. 

Doetinchem 
streeft naar de 

volgende situatie:

Woongebieden

Doetinchem 
streeft naar de 

volgende situatie:

Landelijk gebied 
(wonen en 

werken)

Centrum gebied

Doetinchem 
streeft naar de 

volgende situatie:

Bedrijven terrein

Bijlage c: 
ambities voor overige 
lichtbronnen
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•	 	Verlichting	bij	deuren	en	terreinverlichting	schakelen	aan	op	basis	van	
aanwezigheidsdetectie;

•	 	Tuin-	en	sierverlichting	op	tijdschakelaars	zodat	deze	na	middernacht	
uitschakelen;

•	 	Minimaliseren	van	licht	dat	van	binnenuit	straalt	over	het	open	landschap	
of	natuur;

•	 	Paardenbakken	worden	verlicht	met	energiezuinige	en	goed	gerichte	
professionele lampen, die direct na gebruik uitgeschakeld worden en qua 
hoogte	passen	binnen	het	bestemmingsplan;

•	 	De	lichtuitstraling	van	open	stallen	is	minimaal,	door	goede	armaturen,	
de	juiste	dak/muur	vormgeving	en	een	afscherming	van	buitenaf	door	
bijvoorbeeld groen.

  flora en fauna dient overal binnen en buiten de bebouwde kom 
beschermd te worden, met extra aandacht voor de Ecologische 
Verbindingszones en het Oude ijsselgebied. 

•	 	Zo	min	mogelijk	licht	binnen	de	natuurgebieden	en	naar	de	natuur-
gebieden vanuit sport-, woon- en recreatiegebieden en openbare 
verlichting. 

  Recreatie en sport bevinden zich vaak in of aan het open landschap en de 
natuur. Bij dagrecreatie speelt vooral de verlichting op parkeerplaatsen, 
toegangswegen en eventueel horeca. Verblijfsrecreatie, zoals op campings 
en bungalowparken, is vaak spaarzaam verlicht. Wel branden de lampen 
de gehele nacht in verband met sociale veiligheid. sportverlichting is 
duidelijker aanwezig met felle lampen op hoge masten. Ze branden echter 
slechts een beperkt aantal uren per jaar. 

•	 	Recreatie	met	verblijfsfunctie	heeft	spaarzame	verlichting	op	de	paden,	
wegen, (parkeer)terreinen en gebouwen met minimale lichtvervuiling naar 
de	omgeving;	

•	 	Bij	dagrecreatie	(indien	van	toepassing)	zijn	parkeerplaatsen	na	midder-
nacht gesloten en is de verlichting uitgeschakeld. De toegangs wegen en 
horeca	hebben	gedimde	of	uitgeschakelde	verlichting	vanaf	24	uur;

•	 	Sportverlichting	wordt	aan-	en	uitgeschakeld	direct	voor	en	na	trainingen	
en wedstrijden. na 23 uur is de verlichting altijd uit. De armaturen zijn 
goed afgesteld, voorzien van vlakglas en energiezuinige lampen. Waar 
nodig worden hogere masten toegestaan voor een beter lichtplan met 
minder energiegebruik en minder lichtuitstraling naar de omgeving. 
Ook de verlichting op parkeerplaatsen wordt na gebruik uitgeschakeld, 
onafhankelijk van wie de beheerder is. Dit met het oog op omwonenden, 
nabije weggebruikers en natuur en landschap.

Doetinchem 
streeft naar de 

volgende situatie:

Natuur gebieden

Doetinchem 
streeft naar de 

volgende situatie:

Recreatie
gebieden en 

sportterreinen

Doetinchem 
streeft naar de 

volgende situatie:
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Bijlage D: 
Werkdocument 
licht in de openbare 
ruimte
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Dit werk document 
beschrijft de acties 

die de gemeente 
Doetinchem gaat 
onder nemen om 

inhoud te geven aan 
haar beleidsplan. 

D1
inleiding
Doetinchem gaat aan De slag om lichtvervuiling te Beperken, 
Donkerte te Beschermen en energie te Besparen. het motto 
DaarBij is: Donker waar mogelijk, licht waar noDig. Dit 
motto staat centraal in Dit nieuwe BeleiDsplan ‘openBare 
verlichting en overige lichtBronnen in De openBare ruimte’. 
het BeleiDsDeel van De tekst Beschrijft De visie, amBitie en De 
aanpak van De gemeente op hoofDlijnen.

De afstemming met andere eigenaren van lichtbronnen in de openbare ruimte 
speelt daarbij een belangrijke rol. De aanpak van de eigen lichtbronnen staat 
beschreven in het beheerplan openbare verlichting. Deze acties worden in dit 
werkdocument kort genoemd, om zo het totaalbeeld van licht in de openbare 
ruimte te schetsen. 

Het beschermen van de natuurlijke donkerte en het terugdringen van 
lichtvervuiling krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Dit zowel in 
nederland als daarbuiten, bij bewoners, overheden en (maatschappelijke) 

organisaties. De hoeveelheid kunstlicht neemt snel toe. Daarmee groeit ook het 
bewustzijn dat een overdaad aan licht in de nacht niet altijd en overal gewenst 
is. Het heeft een verstorende werking op de gezondheid van mensen, dieren 
en planten, kost energie, en zorgt voor lichtvervuiling in het nachtelijke (open) 
landschap en in de bebouwde omgeving. 

lichtvervuiling is een verzamelterm. We onderscheiden hinder op individueel 
niveau (door direct instralend licht), horizonvervuiling (zichtbaarheid van 
lichtbronnen op langere afstand in het nachtelijk landschap) en toename van 
de hemelhelderheid (door de directe en indirecte uitstraling van kunstlicht 
richting de hemel zijn er minder sterren zichtbaar).

Een bewuste afweging per locatie is noodzakelijk. is licht hier daadwerkelijk 
nodig? En zo ja, op welke tijden, met welke lichtsterkte en lichtkleur? En 
in welke richting moet het licht schijnen? De lichtbroneigenaar moet deze 
afwegingen maken. De gemeente is hier op diverse manieren bij betrokken 
door de rollen die zij inneemt.

Licht
vervuiling
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wanneer De gemeente Doetinchem niets Doet, zal De 
lichtuitstoot Blijven groeien Door nieuwe activiteiten in De 
openBare ruimte. 

Er zal een wildgroei ontstaan van verschillende soorten, sterkten en kleuren 
lampen. De gemeente wil dat de verstoring door licht niet toeneemt en dat 
verlichting bij nieuwe ontwikkelingen zo wordt ingericht dat de kwaliteit 
van de leefomgeving toeneemt. Doetinchem wil dat bereiken door grotere 
bewustwording bij inwoners, het geven van het goede voorbeeld, het 
stimuleren van partijen door naar gemeenschappelijke belangen te zoeken 
en door  het thema mee te nemen in gebiedsontwikkelingen. De aanpak is op 
hoofdlijnen als volgt:

•	 Licht	en	donker	als	kwaliteitsaspect	van	de	openbare	ruimte;
•	 	Opnemen	in	bestaande	programma’s	en	projecten	binnen:	openbare	

verlichting,	bedrijvigheid/economie,	ruimtelijke	ordening,	stedenbouw,	
milieu	(fysieke	leefomgeving	en	duurzaamheid),	natuur,	landschap,	sport,	
recreatie	en	toerisme;

•	 	Bewustmaking	van	inwoners	en	bedrijven	als	gebruikers	van	de	openbare	
ruimte;

•	 Bewustmaking	van	specifieke	groepen	lichtbroneigenaren.

•	 	Het	inventariseren	van	de	meest	opvallende,	beeldbepalende	en	storende	
lichtbronnen (in ieder geval sportvelden, parkeerterreinen, aanlichting 
van	monumenten,	bedrijven(terreinen)	en	winkels);

•	 	Directe	communicatie	met	eigenaren	van	de	meest	storende	lichtbronnen:	
in gesprek gaan, bewustmaking en adviseren over (vaak eenvoudige) 
maatregelen;

•	 	Maatregelen	om	de	lichtuitstoot	van	eigen	openbare	verlichting	terug	te	
dringen.

•	 	Bij	omgevingsvergunningen	en	evenementenvergunningen	letten	op	
lichtuitstoot. Hierover in gesprek gaan met de aanvragers en waar nodig 
eisen	opleggen;	

•	 	Bij	nieuwe	ruimtelijke	ontwikkelingen	en	grote	wijzigingen	in	de	openbare	
ruimte (reconstructies, verbouwingen en uitbreidingen) de wens voor 
minder licht(uitstoot) bespreken met de betrokken partijen en waar nodig 
en mogelijk vooraf eisen stellen. 

1. Aandacht voor 
het thema en 

communiceren 
van het streef

beeld.

2. Huidige 
situatie: 

verminderen 
lichtuitstoot 

waar mogelijk.

3. Nieuwe 
ontwikkelin

gen: passende 
verlichting met 

minimale uit
stoot. 

D2
ambitie en aanpak op 
hoofdlijnen
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Lichtbronnen in 
de buiten lucht die 

de gemeente niet 
beheert zijn vooral 

te vinden bij: 

Belangrijke 
gespreks partners 
zijn onder andere 
(de eigenaren/be

heerders van):

D3
relevante lichtbronnen en 
betrokkenen

•	 	Burgers:	Dorpsraden	Wehl	en	Gaanderen,	Wijkraden	Dichteren,	
Doetinchem	Noord,	De	Pas;

•	 	Woningbouwcorporaties	en	Verenigingen	van	eigenaren:	Sité,	Vestia,	
overige;

•	 Buurgemeenten;
•	 Prorail	en	NS	Vastgoed:	4	stations;
•	 	Non-profit	Instellingen:	Fatima	Nieuw	Wehl,	Huis	van	Bewaring	Kruisberg	

In	Doetinchem;
•	 	Milieuorganisaties:	Bomenstichting	Achterhoek,	Milieuwerkgroep	de	Oude	

Ijsselstreek;
•	 Politie.

•	 Sportvelden;
•	 Winkels	en	bedrijven	(reclame-,	gevel-	en	terreinverlichting);
•	 Paardenbakken;
•	 Open	stallen;
•	 Voorzieningen	voor	recreatie	en	toerisme;
•	 Verlichting	bij	particulieren.

•	 Sportterreinen:	Viod,	overige;
•	 	Sportverenigingen:	De	Graafschap,	Stadion,	Tennisclub	Vijverpark,	

overige;
•	 	Parkmanagement	en	ondernemers	op	bedrijventerreinen:	Wijnbergen,	

Keppelseweg,	Talud,	Hulswije,	Gaanderen;
•	 Bedrijven:	Industriekring	Gaanderen,	Doetinchem,	overige;
•	 Winkels:	Ondernemersverenigingen	Doetinchem,	Gaanderen,	Wehl;
•	 Campings	en	recreatieondernemers;
•	 	Gelders	Landschap	en	landgoedeigenaren:	Kasteel	Slangenburg,	Kasteel	

De	Kelder,	Landgoed	Het	Maatje,	overige;
•	 Land-		en	tuinbouwbedrijven:	‘Boerenerven	overleg’,	overige;
•	 	Individuele	maneges:	Kelderweg	In	Wehl,	Nieuw	Wehl,	en	Rekhemseweg	

In	Doetinchem;
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D4
lichthinder, donkerte en 
gebiedstypen

Ook binnen de bebouwde kom is licht van groot belang. Er zijn meer 
lichtbronnen aanwezig en de sfeer wordt sterk bepaald door licht. Er is nu al 
spraken van een groei van bijvoorbeeld (led) reclameverlichting met sterker 
licht en andere kleuren dan voor Doetinchem gebruikelijk is. Ook zijn er 
meer omwonenden en gebruikers van de openbare ruimte die gehinderd of 
verstoord kunnen worden door die lichtbronnen. felle lichtbronnen aan de 
rand van de bebouwde kom, storen vaak het landschap daarbuiten. Het licht 
van binnen de kernen zorgt voor verminderde zichtbaarheid van sterren ook 
buiten de kernen.

ingedeeld naar de samenwerkingsrelatie die de gemeente heeft met iedere 
groep lichtbroneigenaren. Omdat de uitvoering bestaat uit het voeren 
van gesprekken en het meenemen in de reguliere werkzaamheden van de 
gemeente. Het buitengebied is wel afzonderlijk herkenbaar gemaakt. Door 
de	systematiek	van	het	inventariseren	van	‘hotspots’	ofwel	opvallend/
overbodig/felle	lichtbronnen,	gaat	de	gemeente	gericht	te	werk.	De	
gemeente kan ervoor kiezen om eerst de hotspots of groepen eigenaren 
aan te spreken die zich in of aanpalend aan een bepaald gebied bevinden, 
zoals de natuurgebieden en andere gebieden die de gemeente van belang 
vindt. Ook moet worden aangesloten bij lopende ontwikkelingen zoals 
woningbouw of de aanleg van bedrijventerreinen.

vaak worDt gesproken over De waarDen van het lanDschap 
Die worDen BeDreigD Door (ruimtelijke) ontwikkelingen. een 
anDere insteek is om geBruik te maken van De ontwikkelingen, 
zoDat uiteinDelijk De kwaliteit van het lanDschap Door De 
ontwikkelingen toeneemt. 

Diezelfde denkwijze zit in het doel van de gemeente om de verstoring door 
licht niet te laten toenemen en de verlichting bij nieuwe ontwikkelingen 
zo in te richten dat de kwaliteit van de leefomgeving toeneemt. 
landschapsontwikkeling spreekt over het landschappelijk beeld overdag. 
Maar diezelfde ontwikkelingen zorgen voor meer licht in de donkere uren die 
datzelfde landschap verstoort. Door bij te sturen kan de gemeente ervoor 
zorgen dat de lichtbronnen niet of minimaal verstorend werken. Door met 
de initiatiefnemers van ontwikkelingen te spreken over licht en donker. Aan 
te geven dat de kwaliteit van het landschap ’s nachts vooral wordt bepaald 
door felle lichtbronnen die van afstand zichtbaar zijn of zelfs hinderlijk zijn 
voor mens en dier.

Die lichtbronnen komen van binnen de bebouwde kernen maar ook vanuit 
het buitengebied zelf. Ze stralen over open landschap, natuurgebieden, 
recreatiegebieden. juist omdat het daar van nature donker is, vallen 
storende bronnen op.

Bijlage C beschrijft 
het gemeente

lijke streefbeeld 
per type gebied. 

Bijlage D, dit werk 
document, is niet 

inge deeld naar 
gebiedstypen maar 
juist naar de rollen 

die de gemeente 
speelt. 

Doel: verstoring 
door licht niet 

toe laten nemen 
en de verlichting 

bij nieuwe 
ontwikkelingen 

zo in richten dat 
de kwaliteit van 
de leefomgeving 

toeneemt.
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I De gemeente als 
voorlichter en moti

vator  zie D6

II De gemeente als 
eigenaar van de 

lichtbron  zie D7

III De gemeente 
als kadersteller, 

regelgever of 
handhaver  zie D8

IV De gemeente 
als stimulator 
richting licht

broneigenaren  
zie D9

De gemeente vervult vier verschillenDe rollen BetreffenDe 
licht in De openBare ruimte. 

De gemeente stimuleert bewust omgaan met verlichting door hier binnen 
de eigen organisatie, bij bewoners en bedrijven aandacht voor te vragen en 
kennis te vergroten. Hierbij worden verschillende communicatiemiddelen 
ingezet. 

De gemeente is eigenaar en beheerder van openbare verlichting langs 
wegen, parkeerplaatsen, reclames op lichtmasten en in bushokjes en de voor 
de aanlichting van gemeentelijke gebouwen. De gemeente kan hierbij zelf 
activiteiten uitvoeren om haar ambities inzake licht en donker te realiseren. 

De gemeente heeft bevoegdheden om ambities te realiseren en anderen 
daarin te sturen. Ze stelt kaders op veel relevante beleidsvelden. 
De gemeente kan sturend zijn bij het verlenen en handhaven van 
omgevingsvergunningen. 

De gemeente gaat in gesprek met (groepen) lichtbroneigenaren om samen 
naar hinderlijke situaties te kijken en naar verbeteringsmogelijkheden te 
kijken. Vaak kan dit worden geïntegreerd in de samenwerkingsrelaties die de 
gemeente al onderhoudt. 

Doetinchem gaat bij voorkeur geen regels stellen om lichthinder te beperken, 
maar probeert dat in eerste instantie te bereiken door bewustmaken, 
stimuleren, kaders stellen en het goede voorbeeld geven.

D5
rollen van de gemeente
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D6
overzicht activiteiten
De rechter kolom van De taBel hiernaast Beschrijft De Diverse activiteiten, 
gecategoriseerD per lichtBron. De miDDelste kolom laat voor ieDere activiteit 
zien welke rol De gemeente kiest: als communicator, lichtBroneigenaar, 
kaDersteller of stimulator (zie D4). De uitwerking volgt in D6 - D9.
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Algemene 
com munica tie 

(voorlichter/ 
motivator)

I •		Donkertekaart	laten	maken

I •		Hotspots	(opvallende/overdadige/felle	lichtbronnen)	in	kaart	brengen	met	foto’s	van	

experts	en/of	bewoners

I optie •		Inwoners	naar	hun	beleving	van	licht/donkerte	vragen

I •		Plannen	acties	per	locatie/lichtbron

I •		Informatieblad	laten	opstellen	voor	intern	en	extern	gebruik

I •		Excursie	organiseren	langs	hotspots	voor	collega’s,	bestuurders	en/of	andere	

relevante partijen

I •		Inwoners	bewuster	maken	van	de	waarde	van	donkerte	via	reguliere	

communicatiemiddelen (informatieavond (optie), artikel website, krant, blad 

ambtenaren, etc.)

I optie •		Lespakket	scholen	samenstellen

I •		Meedoen	aan	de	Nacht	van	de	nacht	+	aandacht	in	media

I •		Opnemen	als	thema	in	leefbaarheidsonderzoek	inwoners

I •		Agenderen	in	reguliere	overleggen	met	externe	relevante	spelers	genoemd	in	H3

I •		Intern	overleg/workshop	organiseren	met	collega’s	diverse	afdelingen	(RO,	openbare	

verlichting, Milieu, economie, sport etc)

I optie •		Agenderen	binnen	reguliere	vergaderingen	college	&	raad

Openbare 
verlichting

II •		Bekijken	waar	sterker	gedimd	of	het	licht	beter	gericht	kan	worden	(afstelling,	andere	

armaturen)

II •		Onnodige	verlichting	buiten	en	binnen	de	kom	in	kaart	brengen	en	via	

participatietraject of op natuurlijke momenten verwijderen of vervangen door 

alternatieven

II •		Mogelijkheden	markering	en	wegdekreflectie	onderzoeken

II •		Bij	reconstructie	wegen	in	vroeg	stadium	aandacht	voor	wel/niet	openbare	verlichting	

en mogelijke alternatieven

Reclame
verlichting 

in beheer 
gemeente

II 
optie

•		Mogelijkheden	uitdoen	verlichting	na	23	uur	in	kaart	brengen	en	dit	vervolgens	

uitvoeren

II 
optie

•		Mogelijkheden	energiezuinig	inrichten	reclameverlichting	in	kaart	brengen	en	dit	

vervolgens uitvoeren

II •		Waar	wel/geen	reclameverlichting	heroverwegen

Bedrijven 
(gevel, 

reclame, 
terrein)

I •		Hotspots	in	kaart	brengen	

I/IV 
optie

•		Bedrijven	aanschrijven	over	lichtvervuiling	of	tijdens	thema-avond	onderwerp	op	de	

agenda zetten

IV •		Bedrijven	met	opvallende	verlichting	(hotspots)	advies	geven	over	hoe	zij	

lichtuitstoot (en energiegebruik) kunnen verminderen 

lichtBron rol aktie lichtBron rol aktie

Sportveld
verlichting

I •		Hotspots	in	kaart	brengen

III •		Toezien	op	naleving	regels	sportverlichting	Activiteitenbesluit	(bijv.	23.00	uur	

sportverlichting uit)

IV •		Overleg	met	en	adviseren	van	sportverenigingen	over	mogelijkheden	om	

lichtvervuiling te verminderen (goede afstelling armaturen en armatuurkeuze bij 

vervanging)

Paarden
bakken

I •		Hotspots	in	kaart	brengen

IV 
optie

•		In	gesprek	gaan	met	eigenaren	paardenbakken	over	goede	afstelling	en	afscherming	

armaturen

Open stallen I •		Hotspots	in	kaart	brengen

IV 
optie

•		In	gesprek	gaan	met	eigenaren	open	stallen	over	mogelijkheden	lichtuitstoot	te	

beperken

Monumenten, 
kunstwerken 

e.d.

III •		Randvoorwaarden	vaststellen	voor	aanlichting	monumenten,	kunstwerken	e.d.	In	

gemeentelijk beheer

III •		Randvoorwaarden	opnemen	voor	feestverlichting

II •		Aanlichtingsschema	opstellen	voor	verschillende	objecten	in	gemeentelijk	beheer

IV •		Inventariseren	van	aangelichte	objecten	(niet	in	beheer	van	gemeente)	waarbij	

verbetering mogelijk lijkt (hotspots). Overleg met en advies aan beheerders over 

tijdstip en data verlichten, afstellen armaturen 

Parkeer
terreinen

I •		Hotspots	in	kaart	brengen	(terreinen	in	beheer	van	gemeente	en	van	anderen)

II/
IV

•		Parkeerterreinen	in	gemeentelijk	beheer	beoordelen	op	mogelijkheden	om	verder	

terug te dimmen, uit te schakelen of beter te richten. Bij sportvelden wordt 

parkeerverlichting uitgeschakeld na middernacht uur.

IV 
optie

•		Overleg	met	beheerders	over	verlichting	parkeerterrein,	advies	aanbieden	over	

terugdringen lichtvervuiling.
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Rol I: 
gemeente als 

voorlichter en 
motivator

D7 
acties communicatie 
en bewustmaking (rol i)

Acties als 
voorlichter en 

motivator:

goeDe communicatie is nooDzakelijk om De gemeentelijke 
amBitie te kunnen realiseren. ‘Donker waar mogelijk, licht 
waar noDig’ is immers een relatief nieuw thema, waarBij 
het Bewustzijn nog laag is. geBruikers van De openBare 
ruimte heBBen vaak wel een gevoel Bij De openBare ruimte 
in De avonD en nacht, met name qua sfeer en qua veiligheiD. 
ze zijn zich echter niet Bewust van De impact van licht op 
hun leefomgeving. vaak staat men niet stil Bij negatieve 
effecten, zoals energieverBruik en De verstoring van natuur, 
gezonDheiD en lanDschap.

communicatie is ook essentieel omdat de gemeente zo min mogelijk het 
regulerende spoor wil bewandelen. De gemeente is afhankelijk van de 
medewerking van vele eigenaren van lichtbronnen om haar ambities te 
bereiken. Deze moeten bewust maar ook enthousiast gemaakt worden voor 
veranderingen. Hiervoor is het nodig dat de gemeente:
•	 integraal	naar	alle	lichtbronnen	kijkt;
•	 haar	eigen	lichtbronnen	aanpakt	en	daarover	communiceert;
•	 	naar	overige	lichtbroneigenaren	haar	streefbeeld	schetst,	zoals	

beschreven in Bijlage c.

1.	 Donkertekaart	laten	maken	(als	nulmeting	en	als	communicatiemiddel);
2.  lijst van locaties met opvallende verlichting incl. foto’s door expert laten 

maken;
3.  Met de lichtbroneigenaren van opvallende verlichting contact 

opnemen (zie ook D6). prioriteit voor lichtbronnen in ecologische 
verbindingszones, Oude ijsselgebied, open landschap aan de randen 
van de woonkernen, gebieden belangrijk voor vleermuizen, vogels en 
zoogdieren, recreatiegebieden. 

4.  informatieblad opstellen voor interne (en optioneel externe) 
doelgroepen;

5.  Excursie langs opvallende lichtbronnen voor relevante spelers genoemd 
in	D3;

6.  Deelname aan de nacht van de nacht (excursie inwoners, uitschakelen 
openbare	verlichting);

7.	 Opnemen	in	leefbaarheidonderzoek	onder	inwoners;
8.  Agenderen tijdens een regulier overleg met relevante spelers (lijst in D3). 

Zoals met de politie spreken over de doelen in dit beleidsplan in relatie 
tot (sociale) veiligheid.

9.	 (Optioneel)	inwoners	via	enquête	of	artikel	om	input	en	mening	vragen;
10.  (Optioneel) Artikel website, plaatselijke krant, blad voor gemeente 

ambtenaren;
11.  (Optioneel) lespakket: middelbare scholieren stellen samen voor 

basisscholen;
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De gemeente kan anDeren pas overtuigen wanneer zij zelf het 
goeDe voorBeelD geeft en Dus haar verantwoorDelijkheiD 
neemt. het meest zichtBaar is DaarBij De openBare verlichting. 
hieronDer volgt een korte opsomming van De acties uit Dit 
BeleiDsplan, Die nog in het Beheerplan worDen vastgelegD.

1.	 Aandacht	voor	richten,	afstelling	en	armatuurkeuze;
2.	 Het	lichtniveau	inrichten	op	maximaal	80%	van	de	richtlijn	ROVL;	
3.	 Zo	mogelijk	verlichting	uitschakelen/dimmen;
4.  Tijdig aandacht voor verlichting bij reconstructies of nieuwe aanleg van 

wegen;
5. inzetten van participatie bij een significante wijzigingen.

1.  parkeerplaatsen met gemeentelijke verlichting worden geïnventariseerd 
(sportcomplexen,	bedrijventerreinen,	winkelcentra,	zorginstellingen,	etc.);

2.  per parkeerplaats wordt de huidige situatie bepaald qua vermogen 
en richting van het licht in relatie tot de omgeving, de functie en het 
nachtelijke	gebruik;

3.  per parkeerplaats bepalen of de verlichting kan worden gedimd of 
tussen 22.30 en 6.00 uur kan worden uitgeschakeld (vanaf 24.00 uur 
bij sportvelden). Hiervoor is extra schakeltechniek nodig aangezien de 
verlichting op parkeerplaatsen gelijk wordt geschakeld met de rest van de 
openbare verlichting. 

1.  Voor lichtmastreclames, bushokjes, reclameborden en dergelijke worden 
de mogelijkheden bekeken van energiezuinige lampen, dimmen of 
uitschakelen ’s nachts. Voor lichtmastreclames gaat Doetinchem hierover 
in gesprek met de exploitant. 

1.  De verlichting wordt om 24 uur uitgeschakeld tegelijk met de openbare 
verlichting;

2.  Aangelichte monumenten en objecten worden per markeringspunt 
beoordeeld, gelet op harmonie met de omgeving, welke mate gewenst is: 
geen	verlichting,	bescheiden	uitlichten	of	volledig	aanlichten;	

3.  per markeringspunt wordt gekeken naar kansen voor afstelling en 
vervanging;

4.  Aan feestverlichting worden randvoorwaarden gesteld qua dagen en 
tijden.

5. (Optioneel) Algemene eisen voor aanlichten opnemen in het beheerplan.

Openbare 
verlichting

Parkeer
terreinen

Rol II: 
gemeente als 

lichtbron
eigenaar

Reclame
verlichting

Monumenten en 
kunst werken

D8 
acties openbare verlichting (rol ii)
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Opnemen in 
gemeentelijke 
beleidsnota’s

Rol III: 
gemeente als 

kadersteller en 
projectleider

D9 
acties beleid en projecten (rol iii)

Opnemen in 
gemeentelijke 

uitvoerings
projecten

De gemeente geeft de thema’s energieverbruik, licht en donker en sociale 
duurzaamheid mee bij het opstellen en herzien van relevante beleidsnota’s. 
Dat geldt onder meer bij: 
•	 	Ruimtelijke	ordening	((tussentijdse	herziening)	structuurvisie,	nieuwe	en	

herzieningen	op	bestaande	bestemmingsplannen);
•	 	Stedenbouw	(beleid	woningen,	bedrijventerreinen,	monumenten,	

welstand);
•	 Bedrijvigheid	(reclamebeleid,	economisch	beleidsplan);
•	 Natuur	en	landschap;
•	 Sport	en	recreatie(beleid);
•	 	Vergunningverlening	en	handhaving	(afspraken	met	de	Regionale	

uitvoeringsdienst);
•	 Energie	en	klimaat,	duurzaamheid;
•	 	Milieueffectrapportages	die	worden	opgesteld	bij	(ruimtelijke)	

planontwikkeling.

Het thema (sociale) duurzaamheid inclusief licht en donker wordt 
toegevoegd aan lopende of geplande uitvoeringsprojecten zoals: 
•	 	Projecten	ter	versterking	van	natuur	en	landschap	zoals	de	Wehlse	

Broeklanden;
•	 	Kwaliteitsverbetering	van	buitenruimte	van	campings,	overige	

recreatiegebieden;
•	 	Aanpak	energiebesparing	bij	kantoren/winkels/bedrijven(terreinen)/

particulieren;
•	 	Milieu-educatie	voor	bewoners,	scholen,	(agrarische)	bedrijven	en	

bezoekers van bijvoorbeeld natuurpark Akkermansbeek.
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sportvelDverlichting is De lichtBron waar Bewoners het 
meest over klagen. vaak gaat het om slecht afgestelDe 
armaturen, Die Behalve het sportvelD ook De omgeving 
verlichten. BovenDien staat verlichting regelmatig aan, 
terwijl er niet worDt gespeelD. lege parkeerplaatsen Bij 
sportvelDen zijn meestal De hele nacht verlicht.

1.  Meest in het oog springende sportparken in kaart brengen, met nachtfoto 
en een eerste advies. Daarbij kijken naar de verlichting van velden en 
parkeerplaatsen (aantal en kwaliteit van de armaturen, en de hoeveelheid 
licht die direct of indirect omhoog gestraald wordt).

2.  Het informeren en adviseren van de sportparken over de mogelijkheden om 
lichtuitstoot en energieverbruik te verminderen door:

	 •	 acties	op	korte	termijn	(bijvoorbeeld	beter	afstellen	van	armaturen);
	 •	 	opties	voor	het	moment	dat	armaturen	in	de	toekomst	worden	vervangen.	

3.  Gebruik maken van bestaande contacten en reguliere overleggen 
tussen	de	gemeente	en	de	beheerders/gebruikers	van	het	sportpark.	
Voor sommige sportparken is de gemeente zelf eigenaar van de 
sportverlichting.

4.  Het stimuleren van verenigingen om een proef uit te voeren met 
verbeterde veldverlichting.

1.  Toezien op naleving regels in Activiteitenbesluit: sportveldverlichting 
dient uitgeschakeld te worden tussen 23.00 en 7.00 en wanneer er geen 
sport wordt beoefend. 

2.  Bekijken of de huidige maximale lichtmasthoogte bepaald in het 
bestemmingsplan voldoende is. soms kan een hogere mast met vlakkere 
armaturen	zorgen	voor	minder	strooilicht;

3.  (Optioneel) De wens voor inpassing in de omgeving qua verlichting 
opnemen in sportbeleid en eventuele contracten met beheerders.

a. Sportvelden 
inclusief parkeer

terreinen in 
beheer van 

sportpark

Acties als 
stimulator

Rol IV: 
gemeente als 

stimulator

Acties als 
kadersteller

D10 
acties per lichtbron (rol iv)
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Rol IV: 
gemeente als 

stimulator

b. Winkels en 
bedrijven

(terreinen)

Acties als 
stimulator

Acties als 
kadersteller

c. Buitengebied: 
agrarische/

bedrijfsmatige 
verlichting (open 
stal, paardenbak)

Acties als 
stimulator

Acties als 
kadersteller

winkels en BeDrijven plaatsen reclameverlichting, 
gevelverlichting en soms terreinverlichting. De gemeente wil 
De kwaliteit van haar leefomgeving verhogen, maar zo min 
mogelijk extra regels opleggen aan onDernemers. De gemeente 
houDt rekening met onDernemers Die Behoefte heBBen 
aan opvallenDe reclames en met omwonenDen en anDere 
geBruikers van De ruimte Die hier mogelijk last van heBBen. 

1.  De meest in het oog springende verlichting van winkels en 
bedrijven(terreinen) in kaart brengen, met nachtfoto’s en een eerste 
advies. Daarbij kijken naar: de hoeveelheid licht op datgene wat 
verlicht moet worden, de hoeveelheid licht op de rest van de omgeving 
(verblinding, lichthinder, lichtvervuiling), en de verhouding met de 
openbare	verlichting;

2.  Het informeren en adviseren van deze winkels en bedrijven(terreinen) 
over de mogelijkheden om lichtuitstoot en energieverbruik te 
verminderen;

3.  Agendering van dit onderwerp bij reguliere overleggen met winkeliers-
verenigingen, parkmanagement organisaties, industriekringen, onder-
nemers verenigingen en overige reguliere contacten van de gemeente. 
Daarbij speelt de bedrijfscontactfunctionaris een belangrijke rol.

1.  De gemeente neemt verlichting als kwaliteitsaspect op in 
beeldkwaliteitplannen van nieuwe of te herstructureren 
bedrijventerreinen	en	winkelgebieden;

2.  Voor reclameverlichting wordt de ‘Algemene richtlijnen betreffende 
lichthinder,	Deel	4	Reclameverlichting’	van	de	NSVV		gebruikt;

3.  Bij omgevingsvergunningaanvragen met hoge verwachte lichtimpact: 
verzoeken om lichtplan en dit interpreteren in samenwerking met de 
openbare verlichting medewerker. Vervolgens afspraken maken of, pas in 
tweede instantie, eisen in vergunning opnemen.

4.  Wanneer stimulerende acties niet werken overwegen om gebruik 
te maken van de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit, de 
welstandsnota en bouwregelgeving. 

in het lanDschap zijn Diverse lichtBronnen aanwezig. in 
Doetinchem zijn geen kassen, wel veel varkenshouDerijen. er is 
een groei van open stallen te verwachten en er is sprake van 
terreinverlichting. in een open Donker lanDschap zijn Deze 
lichtBronnen tot op grote afstanDen zichtBaar. 
paarDenBakken worDen vaak in De avonDuren geBruikt 
en DaarBij worDt vaak verlichting ingeschakelD. Deze 
verlichting Bestaat niet zelDen uit provisorisch geplaatste 
armaturen Die een groot geBieD Buiten De paarDenBak mee 
verlichten. 

1.  inventariseren hoeveel open stallen en paardenbakken zich bevinden 
in de gemeente en of deze verlicht zijn. inventariseren van overige 
agrarische bedrijfsmatige verlichting.

2. Bepalen welke hiervan overlast of (onnodig) vervuiling veroorzaken.
3.  (Optioneel) Voeren van gesprekken met eigenaren over afstelling en 

afscherming van armaturen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van 
het	boerenervenoverleg.	Qua	open	stallen	kan	gebruik	worden	gemaakt	
van de folder van lTO noord ‘Minder lichtuitstoot in melkveestallen, 
aanbevelingen en adviezen’. 

1.	 	(Optioneel)	Specifieke	bepalingen	opnemen	in/	bij	herziening	van	
bestemmingsplan buitengebied, landschapsontwikkelingsplan.

2.	 	(Optioneel	-	paardenbakken)	Regulering	via	APV	(hobbymatig	gebruik)	
waarin zaken omtrent de inrichting en gebruik van de paardenbak 
geregeld kunnen worden (grootte, ligging, wanneer licht en de afstelling. 
Regulering bij professioneel gebruik kan in sommige gevallen via het 
Activiteitenbesluit/	maatwerkvoorschriften	(professioneel	gebruik).	Voor	
beide is juridisch advies noodzakelijk. 

3.  (Optioneel-open stallen) Opnemen van specifieke bepalingen in het 
bestemmingsplan over toegepaste lampvermogen, branduren en de 
mate van afscherming van het licht. Onderzoeken van de mogelijkheid 
van maatwerkvoorschriften binnen het Activiteitenbesluit (Wet 
Milieubeheer). Voor beide is juridische advisering noodzakelijk.
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verlichting in het BuitengeBieD Bij onDer meer 
recreatieBeDrijven, lanDgoeDeren, (lanDBouw)BeDrijven 
en particulieren kan hinDerlijk zijn, verBlinDen of 
lichtvervuiling veroorzaken. we BenaDeren eigenaren om De 
situatie te verBeteren. 

1.  inventariseren van hinderlijke lichtbronnen bij recreatie, landgoederen 
en	de	terrein/woningverlichting	van	agrariërs	en	particulieren.	

2. Bepalen welke hiervan overlast of (onnodig) vervuiling veroorzaken.
3.  Gesprekken voeren met nationaal landschap, Gelders landschap, 

agenderen bij overleggen met landgoedeigenaren, lTO, 
recreatieondernemers over het wensbeeld van de gemeente en de 
mogelijkheden qua afstelling en afscherming van armaturen, dimmen en 
eventueel uitschakelen van lichtbronnen.

onDer a t/m D zijn De meest in het oog springenDe licht-
Bronnen genoemD. Daarnaast zijn er anDere Bronnen Die 
zorgen voor lichthinDer/ lichtvervuiling of onnoDig 
energieverBruik. hierBij kan BijvoorBeelD geDacht worDen 
aan De verlichting van monumenten (niet in gemeentelijk 
eigenDom), een recreatieve voorziening, een fel aangelicht 
BeDrijfsgeBouw, galerijverlichting van een appartementen-
complex, openvallenDe verlichting van particulieren of een 
(toekomstige) skyBeamer.

1.  De gemeente inventariseert lichtbronnen (niet vallende onder alinea 
a tot en met d) die zorgen voor lichthinder, lichtvervuiling of onnodig 
energieverbruik.

2.  De gemeente gaat in gesprek met deze lichtbroneigenaren, over 
mogelijkheden om de lichtvervuiling en het energieverbruik te 
reduceren. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande 
overlegstructuren.

1.  (Optioneel) Voor blijvend en significant hinderlijke lichtbronnen, 
zoeken naar mogelijkheden tot reguleren (bestemmingsplan, ApV, 
Welstandsnota).

d. Buitengebied: 
terreinverlichting 

(recreatie, land
goederen, agrari
ers, particulieren)

Acties als 
stimulator

e. Overige 
opvallende 

lichtbronnen

Acties als 
stimulator

Acties als 
kadersteller
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rol omschrijving planning schatting uren afDeling

Communicator (D7) Donkertekaart laten maken

Lijst	van	locaties/foto’s	met	opvallende	verlichting	door	expert	en/of	inwoners

Bewoners	om	input/mening	vragen	 OpTiOnEEl

plannen actie per locatie, zie ook Acties iii

informatieblad opstellen voor intern en extern gebruik

Excursie

informatieavond, artikel voor website, plaatselijke krant, blad ambtenaren OpTiOnEEl

lespakket scholen samenstellen OpTiOnEEl

Deelname aan de nacht van de nacht 

Opnemen in leefbaarheidsonderzoek

Gesprekken met externe spelers uit H3

Overleg intern met relevante afdelingen

D11
overzicht van acties en planning
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rol omschrijving planning schatting uren afDeling

Lichtbron eigenaar 
(OVL D8)

openBare verlichting
uitschakelen, dimmen, richten, etc 

inventarisatie weghalen verlichting en alternatieven, zo nodig met participatie 

bevolking.

Vroegtijdig	afstemmen	openbare	verlichting	en	alternatieven	bij	wegreconstructie/

aanleg 

Afstemming met buurgemeenten, Rijkswaterstaat, provincie

parkeerterreinen
inventariseren, situatie bepalen per terrein

Zo	mogelijk	dimmen/uitschakelen	na	23	uur

reclame in Beheer gemeente
Kansen	onderzoeken	voor	energiezuiniger	lampen	en	dimmen/uitschakelen	na	23	uur OpTiOnEEl

monumenten en kunstwerken 
uitschakelen verlichting na 23 uur

inventarisatie, situatie bepalen per object

Aanpassing lichtplan en armaturen

Randvoorwaarden feestverlichting en aanlichtplannen opnemen in beheerplan

Kadersteller: beleid 
en projecten (D9)

Herziening plan a

Opstellen van Visie b, c 

Meenemen in uitvoeringsproject d

Acties als 
stimulator naar 

andere lichtbron
eigenaren (D10)

sportvelDen
Opvallende locaties in kaart brengen

Gesprek met relevante beheerders

Handhaven op uitschakeling om 23 uur 

Bepalingen	in	best.	Plan/structuurvisie

winkels en BeDrijven(terreinen)
Opvallende locaties in kaart brengen

Gesprek met ondernemers (informeren, advies)

Thema	agenderen	bij	reguliere	overleggen	o.a.	Bedrijvenkringen,	prorail/NS	Vastgoed

Overwegen: opnemen in bestemmingsplannen, economische visie, beeldkwaliteitsplan, 

reclamebeleid,	inzet	welstand/	activiteitenbesluit/bouwregels

paarDenBakken
inventariseren aantal, verlichting, verstoring

Gesprek met relevante eigenaren OpTiOnEEl

Bepalingen	in	bestemmingsplan/structuurvisie/APV

open stallen & anDere agrarische oBjecten
inventariseren aantal, verlichting, verstoring

Gesprek met relevante eigenaren OpTiOnEEl

Agenderen Boerenerven overleg

overige lichtBronnen
inventarisatie

Gesprek met relevante eigenaren

Agenderen bij reguliere overleggen
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