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Beleid in hoofdpunten gemeente Culemborg 2019-2023 
 
Niet alleen de openbare verlichting bepaalt het beeld buiten in de openbare ruimte, maar 
ook steeds meer niet-gemeentelijke lichtbronnen. Denk daarbij aan verlichting van 
monumenten, reclame verlichting, verlichting van bedrijven en inwoners, verlichting vanuit 
stallen en kassen en dergelijke. Daarom is er een dit beleidsplan ‘Licht in de Openbare 
Ruimte, Gemeente Culemborg, 2019-2023’. 
 
Onze keuzes zijn in het kort: 

A) Niet verlichten, tenzij 
Niet verlichten, tenzij’ houdt in dat we kijken naar het wegontwerp, anders naar markering 
als dat niet geschikt is, dan passen we verlichting toe die zo energiezuinig en duurzaam 
mogelijk is. Bovendien kijken we dan ook op welk tijdstip we die verlichting nodig hebben en 
hoeveel licht.  
 

B) Verlichten tot maximaal 85% van de geldende richtlijn qua lichtsterkte, geen E-
verticaal en zo goed mogelijke gelijkmatigheid 

In Culemborg verlichten we op maximaal 85% van de geldende richtlijn (thans de 
NPR3201/A1), waarbij we in het centrum, in uitgaansgebieden of op doorgaande wegen wel 
wat meer licht hebben staan vanwege de verkeersintensiteit. 
De hoeveelheid licht op 1,5m op verticale hoogte (E-verticaal) houden we niet aan.  
Bij vervanging van bestaande verlichting laten we de afstand tussen de lantaarnpalen zoals 
die was (in die situaties waar nu niet te veel licht staat) en is het streven de gelijkmatigheid 
zo goed mogelijk te krijgen op die locaties waar dat wenselijk is zoals woon- en 
centrumgebieden.  
 

C) Geen schijnveiligheid creëren 
De gemeente probeert schijnveiligheid te voorkomen en kiest in woon- en centrumgebieden 
een lichtkleur waarbij gezichten goed herkenbaar zijn. 
 

D) Hoofdfietsroutes binnen de kom worden verlicht 
Alleen hoofdfietsroutes binnen de kom verlicht. Per situatie bekijken we of deze verlichting 
in de nacht uit kan. In ieder geval wordt het licht gedimd zodra dat technisch mogelijk is. 
   

E) Voor wat betreft de openbare verlichting hanteren we geen Politie Keurmerk 
Veilig Wonen 

Het Keurmerk Veilige Omgeving van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) wordt voor 
de openbare verlichting in de gemeente niet aangehouden. Wel worden achterpaden 
verlicht indien deze van de gemeente zijn. 
 

F) Geen Keurmerk Veilig Ondernemen voor wat betreft de openbare verlichting 
We houden geen Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) aan, alleen op het bedrijventerrein 
Pavijen zit het keurmerk. In de afspraken staat geen lichtniveau aangegeven, ons beleidsplan 
is leidend daarvoor. 
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G) Beperkt verlichte reclames aan de lichtmasten en verlichte reclameborden 
toestaan 

Verlichte lichtmastreclames zijn niet overal wenselijk en het uitgangspunt is dat in het 
gebied binnen de stadsgracht geen reclames aan de lantaarnpalen bevestigd worden, 
evenals in woonstraten.   
Ook ten aanzien van andere lichtgevende reclameborden is de gemeente terughoudend. Dat 
geldt ook voor de led schermen in etalages. In de binnenstad is het op beperkte plekken 
toegestaan. Dit is aangegeven in de lichtvisie Binnenstad. 
 

H) Terughoudend ten aanzien van leddisplays 
De gemeente staat nieuwe leddisplays in principe in beperkte mate toe. Dit wordt per 
situatie beoordeeld. 
 

I) Parken en groenvoorzieningen worden niet verlicht 
Parken en groenvoorzieningen worden niet verlicht. 
 

J) Gebiedsgerichte aanpak 
Per gebied wordt bekeken welke functie de verlichting heeft en wat de benodigde 
hoeveelheid licht is en de verdeling van het licht. Ook de lichtkleur kan verschillen in de 
diverse gebieden. Openbare verlichting speelt een belangrijke rol in de woongebieden.  Alle 
verlichting wordt gedimd zodra deze vervangen wordt.  
 
Losliggende voetpaden verlichten we niet, tenzij het een doorgaande route is en er 
voldoende sociale controle is.  
Achterpaden worden verlicht indien deze van de gemeente zijn of er overeenstemming met 
de woningbouwvereniging is. 
 
Op parkeerplaatsen wordt de verlichting gedimd zodra deze vervangen wordt. 
 
Op de bedrijventerreinen wordt de openbare verlichting gedimd zodra deze vervangen 
wordt. Ook bedrijven verlichten hun pand of parkeerterrein vaak zelf of ze hebben verlichte 
reclame borden. De gemeente gaat met de ondernemers in gesprek om de verlichting van 
de gemeente en de ondernemers goed op elkaar af te stemmen.  
 

K) Tegengaan van onnodige lichtvervuiling 
Onnodige lichthinder en -vervuiling willen we voorkomen. We zetten in op lagere 
lampsterkte, gerichter licht (minder strooilicht) en na de spits gaan we overal dimmen. 
Eventueel kan het licht in de nacht op bepaalde locaties uit. Daarnaast kan lichthinder of 
lichtvervuiling ook komen door bijvoorbeeld reclame of aangelichte gebouwen. De 
gemeente zet zich in om deze lichtbroneigenaren te informeren over onnodige 
lichthinder/lichtvervuiling. 
 

L) Voldoen aan het landelijk Energieakkoord 
De gemeente is actief bezig om de doelstellingen uit het landelijke Energieakkoord te 
kunnen realiseren.  
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M) Circulaire economie waar mogelijk 
Bij de aanschaf van producten stellen we als eis dat het aan de circulaire economie moet 
voldoen (voor zover mogelijk). Een volgende stap in een circulaire economie, kan die zijn van 
‘bezitloos leven’. De markt voor de openbare verlichting is nog niet zover dat dit qua 
kosten/baten en mogelijkheden al zover is. We houden het wel in de gaten. 
 

N) Volger Smart City 
Culemborg heeft niet de ambitie om koploper te zijn qua smart city, maar houdt de 
ontwikkelingen goed in de gaten. Zodra het zinvol en betaalbaar is, past de gemeente het 
toe. 
 

O) Communicatie 
Zowel intern als extern willen we met elkaar in gesprek over waar licht wel en niet nodig is.  
Bij elk ontwerp wordt bekeken of het ontwerp zo gemaakt kan worden dat er geen licht als 
compenserende factor nodig is of dat het met bijvoorbeeld reflectie opgelost kan worden. 
We betrekken inwoners, verenigingen en het bedrijfsleven. Wat kan er wel en wat niet, wat 
moet er anders en wat kan er anders.  
 


