
MOTIE                     
(Artikel 34 Reglement van Orde) 

 
 
Raad d.d.: 
 

De raad van de gemeente Opsterland in vergadering bijeen d.d. 30 juni 2014 
 

Agendapunt: 6 – Bestemmingsplan Buitengebied 
 

Onderwerp: 
 

Lichtbeleid en een nieuw Lichtplan 

 
 
 
 
 

Ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Opsterland, 
 
Gehoord de beraadslaging, 
 
Overwegende 

- dat kunstmatige verlichting vervuiling veroorzaakt (het wordt niet meer 
donker), de natuur verstoort, hinder geeft en veel energie kost. 

- dat in de beleidsnota’s ‘Licht in de Duisternis’ (2009) en de 
Tussenbalans Milieubeleidsplan (2011) het besef staat beschreven van 
de waarde van duisternis en de nadelen van kunstmatige verlichting, 
maar dat destijds niet is gekozen voor een lichtregeling 

- dat lichtoverlast door grote nieuwe open stallen wordt verwacht in de 
MER, maar in dit bestemmingsplan niet is gekozen voor een 
lichtregeling 

- dat provincie Fryslân voor Friese gemeenten €100.000 subsidie 
beschikbaar heeft gesteld voor 2014 en 2015 om lichtuitstoot op het 
platteland te verminderen 

- dat in 2012 en 2013 een proef is gehouden in de gemeente 
Tytsjerksteradiel. De proef wees uit dat met vrij eenvoudige 
maatregelen de lichtuitstoot met 80 tot 90 % gereduceerd wordt. Maar 
ook dat er 20% meer licht in de stal zelf ontstaat. Met succes. In 
ongeveer anderhalf jaar verminderden de deelnemende bedrijven hun 
lichtuitstoot. In de meeste gevallen werd het energieverbruik verlaagd. 

- dat een Lichtplan tot doel heeft lichtuitstoot en energieverbruik te 
minimaliseren  

- dat het convenant tussen betrokken instanties, LTO, provincie en 
milieuorganisaties bijna tot een afronding is gekomen 
 

 
 

• Verzoekt het college begin 2015 alsnog een Lichtplan voor Opsterland 
op te stellen en deze vervolgens integraal te verwerken in: 
- de update van de beleidsnota ‘Licht in de Duisternis’ 
- het vernieuwde Milieubeleidsplan Opsterland 
- een wijzigingsvoorstel voor het Bestemmingsplan Buitengebied 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Naam en 
datum: 
 

Johan Sieswerda, OpsterLanders 
 
30 juni 2014 

 
   
Deze motie is …………………………….        in de vergadering van ..................................... . 
 
 
.................................................................., griffier. 


