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Logische vragen lichtbeleid gemeente Tytsjerksteradiel 

 
1. Ik heb een open stal met daarin krachtige verlichting. Ik vul het inventarisatieformulier 

correct in en stuur dit naar de gemeente. Wat gebeurt er dan? 

Na ontvangst van het inventarisatieformulier neemt de gemeente contact met u op, om 

een indicatieve lichtmeting in uw open stal uit te voeren. Dit kan leiden tot twee 

uitkomsten: 

A. Uw stal wordt beschouwd als ‘overgangssituatie’. De verlichtingsinstallatie in uw stal 

wordt gedocumenteerd bij de gemeente, maar optimalisatie is niet nodig. 

B. Uw stal wordt beschouwd als ‘bestaande situatie’. Het is nodig dat de 

verlichtingsinstallatie geoptimaliseerd wordt. Een ‘bestaande situatie’ mag meedoen 

aan het gesubsidieerde optimalisatieproject. 

 

2. Ik heb een open stal die als ‘bestaande situatie’ wordt beschouwd. Hierdoor mag ik 

meedoen aan het optimalisatieproject. Wat houdt dit ongeveer in? 

Proefboerderij 

De projectgroep van het optimalisatieproject bestaat uit de gemeente, de provincie, LTO 

Noord en de plaatselijke LTO Noord afdeling. Deze partijen gaan aan de slag met een 

zogenaamde ‘proefboerderij’. Dat is één van de boerderijen die als ‘bestaande situaties’ 

worden beschouwd. In samenwerking met een verlichting(des)kundige en een 

installatiebedrijf wordt op deze proefboerderij gekeken welke (combinaties van) 

optimalisatiemogelijkheden de beste resultaten opleveren. 

Het doel van het optimalisatieproject is om met praktische en betaalbare maatregelen 

zoveel mogelijk de beleidsdoelen voor ‘bestaande situaties’ te behalen (blz. 36 e.v. van de 

beleidsnotitie). 

 

Maatwerk 

De mogelijkheden die uit het onderzoek bij de ‘proefboerderij’ naar voren komen, worden 

zoveel mogelijk toegepast bij de andere ‘bestaande situaties’ die deelnemen aan het 

project. Maar omdat iedere stal uniek is, zullen de ervaringen van de proefboerderij bij 

iedere stal worden aangevuld met maatwerkadvies van een verlichting(des)kundige. 

 

Kosten 

De provincie subsidieert een deel van de optimalisatiekosten. De gemeente financiert de 
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leiding van het project en de verspreiding van kennis. Het overgebleven deel van de te 

maken kosten zijn voor rekening van de melkveehouders die deelnemen aan het 

optimalisatieproject. De eventuele aanpassingen (bv. spiegelende afschermkappen) 

krijgen de melkveehouders immers in hun bezit. Daarbij is het ook mogelijk dat de 

aanpassingen leiden tot een verhoging van het rendement van de verlichtingsinstallatie, 

waardoor de overgebleven kosten uiteindelijk (deels) worden terugverdiend. 

 

3. Mijn open stal wordt – na het invullen van het inventarisatieformulier en de daarop 

volgende lichtmeting - beschouwd als ‘bestaande situatie’ en komt daardoor in 

aanmerking voor het gesubsidieerde optimalisatieproject. Moet ik per se aan het project 

meedoen?  

Nee. Meedoen en profiteren van de voordelen van deze projectmatige optimalisatie is 

geheel vrijwillig. Maar, het beleid is niet vrijblijvend! Alle ‘bestaande situaties’ moeten 

voor 12 april 2014 zijn geoptimaliseerd zodat ze aantoonbaar voldoen aan de 

beleidsdoelen voor ‘bestaande situaties’. Als u niet meedoet aan het optimalisatieproject, 

zult u uw open stal in eigen beheer en geheel voor eigen rekening moeten optimaliseren.  

De verlichting zal ook in dat geval aantoonbaar moeten voldoen aan de lichtere 

beleidsdoelen die zijn vastgesteld voor ‘bestaande situaties’ (blz. 36 e.v. van de 

beleidsnotitie). 

 

4. Ik heb een open stal met daarin krachtige verlichting. Welk voordeel heeft het voor mij 

om dit aan te geven op het inventarisatieformulier? 

Stel, we draaien het om. U zou het inventarisatieformulier doelbewust onjuist invullen, 

waardoor uw open stal met krachtige verlichting niet wordt gecontroleerd. Uw open stal 

maakt dan geen deel uit van de officieel gekenmerkte ‘bestaande situaties’. In dat geval 

zal bij de eerstvolgende reguliere milieucontrole duidelijk worden dat er tóch krachtige 

verlichting aanwezig is, terwijl dit niet door u is aangegeven. In dat geval zult u alsnog in 

eigen beheer en geheel voor eigen rekening de verlichtingsinstallatie aantoonbaar moeten 

laten optimaliseren, waarbij zelfs de zwaardere beleidsdoelen voor ‘nieuwe situaties’ 

zullen moeten worden behaald (blz. 39 e.v. van de beleidsnotitie). 

 

5. Ik wil in mijn open stal ook krachtige verlichting (≥ 40 lux binnenniveau) laten 

installeren. Moet ik hiervoor iets regelen? 

Ja. Om ervoor te zorgen dat een nieuwe verlichtingsinstallatie in een open stal direct 

aantoonbaar optimaal wordt uitgevoerd, moet dit van te voren bij de gemeente worden 

gemeld. Dit kan met een milieumelding (Besluit landbouw milieubeheer), of met een 

omgevingsvergunning. In beide gevallen moet een aantoonbaar professioneel en 
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vakkundig lichtplan worden bijgevoegd. Neem dus van te voren hierover contact op met 

het team vergunningen van de gemeente (T: 14 0511). 

 

6. Mijn krachtige stalverlichting is binnen het optimalisatieproject geoptimaliseerd 

(bestaande situatie). Nu wil ik de open stal en ook de verlichtingsinstallatie hierin 

uitbreiden / wijzigen. Moet ik hiervoor iets regelen? 

Ja. Als een (geoptimaliseerde) bestaande situatie wordt gewijzigd, dan wordt de gehele 

verlichtingsinstallatie beschouwd als een nieuwe situatie. De gehele verlichtingsinstallatie 

zal aantoonbaar moeten gaan voldoen aan de iets zwaardere beleidsdoelen voor ‘nieuwe 

situaties’ (blz. 39 e.v. van de beleidsnotitie).  

 

De aanpassing moet van te voren bij de gemeente worden gemeld met een milieumelding 

(Besluit landbouw milieubeheer) of met een omgevingsvergunning. Neem dus van te voren 

hierover contact op met het team vergunningen van de gemeente (T: 14 0511). 

 
 
 


