
 

 

Bijlage 4 – Leidraad lichthinder 

 

De Tweede Kamer heeft op 4 juli 2019 de motie-Von Martels/De Groot1 aangenomen. De Kamer 

verzoekt de regering in deze motie om gezamenlijk met gemeenten en provincies te komen met 

een leidraad over lichthinder.  

 

Ik heb de motie als volgt uitgevoerd. Op de website van het programma Aan de slag met de 

Omgevingswet (ADS) is een leidraad geplaatst, zodat deze goed vindbaar is voor 

belangstellenden.2 De leidraad bevat een uiteenzetting van de manier waarop de instrumenten uit 

de Omgevingswet gebruikt kunnen worden en bevat ook inspirerende voorbeelden.  

 

Zoals ik heb aangegeven bij de waardering van de motie, is bij het opstellen van de leidraad de 

actualisatie van bestaande handleidingen het uitgangspunt geweest, en is een opsomming 

gemaakt van bestaande informatie over lichthinder. 

 

Expertise over lichthinder zit verspreid over bijvoorbeeld provincies, gemeenten, het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV), 

de Stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) en mijn ministerie. Over de uitvoering van 

deze motie is overleg geweest met deze organisaties. Het IPO heeft aangegeven een (partiële) 

actualisatie te overwegen van het bestaande Handboek Licht/Donker, dat in 2010 in opdracht van 

het IPO is opgesteld in samenwerking met onder andere het RIVM en het toenmalige ministerie 

van VROM. Dit handboek bevat handvatten voor provincies om lichtvervuiling en 

donkertebescherming in beleid en uitvoeringsinstrumenten mee te nemen. De actualisatie vergt 

een uitgebreide exercitie samen met alle overheden, natuurorganisaties en andere experts, zoals 

adviesbureaus. Dat gaat een andere looptijd hebben dan de uitvoering van de motie. Momenteel 

ligt bovendien de focus op inwerkingtreding van de Omgevingswet, zodat besluitvorming over de 

actualisatie eerst daarna te verwachten is. Ik heb daarom nu de bestaande informatie gebundeld 

op de website van het programma Aan de Slag met Omgevingsewet. Daarmee loop ik niet vooruit 

op een mogelijke actualisatie van het Handboek, en bied ik gemeenten en provincies in de 

tussentijd handvatten voor het reguleren van lichthinder in de instrumenten van de 

Omgevingswet, ter uitvoering van de motie.  

 

De NSVV en OVLNL hebben aangegeven positief te zijn over de handvatten die nu op de website 

van ADS worden geboden. NSVV werkt zelf ook aan een modelbeleidsplan voor beleids- en 

besluitvorming voor verlichting van de openbare ruimte, waarin lichthinder wordt opgenomen. En 

uiteraard zal het IPO vanuit het Rijk ondersteund worden bij een mogelijke actualisatie van het 

Handboek Licht/Donker. 

 
1 Kamerstukken II 2018/19, 34 985, nr. 25. 
2 Zie https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/licht/lichthinder/. 
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