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Aan de raad.
Inleiding
De ontwikkelingen op het gebied van de openbare verlichting gaan erg snel. Het nadrukkelijker kiezen
voor donkerte als kwaliteit, meer de nadruk leggen op energiebesparing en het nadrukkelijker
betrekken van onze inwoners bij beleid is de aanleiding geweest voor het uitwerken van het bijgaande
‘Beeldend Beleidsplan Openbare Verlichting’.
In 2009 is er een belangrijk begin gemaakt met het beleid voor de openbare verlichting. We kijken nu
nog nadrukkelijker anders naar licht dan voorheen. Om een sprong te maken in kwaliteit is het nodig
om bestaand beleid op basis van de laatste regelgeving en inzichten op een moderne manier te
presenteren.
Bewoners hebben dagelijks te maken met verlichting in hun straat, vooral in de winter. We betrekken
bij grote vervangingen bewoners op basis van bijgaande notitie. We gebruiken de nieuwste
technieken, kiezen bewust voor donkerte rond het Dark Sky Park Lauwersmeer en attenderen op
lichthinder van andere lichtbronnen. Hoe we dit doen is weergegeven is bijgaande notitie.

Voorstel
De notitie ‘Beeldend Beleidsplan Openbare Verlichting’ als uitgangspunt vaststellen, zodat de
werkzaamheden in 2018 met de laatste inzichten uitgevoerd kunnen worden.
Kosten
Middelen voor uitvoering van vervangingen zijn beschikbaar gesteld in de begroting 2018.

Communicatie
Bij het concept beeldend beleidsplan is een enquête gehouden. In twee weken tijd zijn er 120 enquêtes
ingevuld. Op vrijwel alle punten is een ruime meerderheid van de respondenten het eens met de keuzes
van de gemeente.
Bij omvangrijke vervangingen/werkzaamheden worden bewoners betrokken bij de planvorming.
Bijlagen
a. Notitie “Beeldend Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte”: zie website: demarne.buro210.com
(Let op zonder www ervoor in adresbalk intoetsen)
b. Samenvatting Enquête De Marne – Beeldend Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte
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