
IGOV-Kenniscafé Lichtvervuilingsbeleid, richtlijnen en rekenmodel Pagina 1 
 

 

 

Uitnodiging 
 

Het IGOV nodigt u van harte uit voor het IGOV-kenniscafé met als onderwerp: 
 

 

“Lichtvervuilingsbeleid, richtlijnen en rekenmodel" 
Donderdag 21 juni, Utrecht (11:30 - 16:15 uur) 

 
 
Bij dit IGOV-kenniscafé staat centraal: het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen gemeenten, 
provincies en andere overheden. Onder leiding van de dagvoorzitter is er voldoende ruimte voor 
discussie en kennisuitwisseling tussen de sprekers en de overige deelnemers in de zaal.  
 
Het eerste deel van de middag gaat over het beleid en de regelgeving op het gebied van 
lichtvervuiling en lichthinder. Het tweede deel over methodes en de IPO rekentool. In het derde en 
laatste blok gaat u onder deskundige begeleiding aan de slag met een praktijkcasus en leren rekenen 
met de IPO rekentool.  
http://www.ipo.nl/sites/default/files/documents/rekenmodel_licht_snelstartgids_rekenmodel.pdf 
 
Gemeenten, Provincies en adviseurs vertellen zelf hun ervaringen en oplossingen. Ook de NSVV 
commissie Lichthinder is vertegenwoordigd(www.nsvv.nl).  Een panel van deskundigen geeft 
feedback op de resultaten van de casussen. 
 
Panelleden: 

o Wim Schmidt, (voorzitter platform Lichthinder, lid NSVV commissie Lichthinder, Sotto Le 
Stelle) 

o Paul Staats, stedenbouwkundige 
o Dr. Ir. Lodewijk Baljon, (Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten) 
o Marian van Asten, beleidsmedewerker Leefbaarheid, donkerte en geluid. (Provincie Utrecht) 

 
Op donderdagmiddag, 21 juni 2012 ontvangen wij u graag in het provinciehuis van Utrecht.  
Het programma vindt u bijgevoegd. 
 
Locatie van dit IGOV-Kenniscafé: 
Provinciehuis Utrecht 
Archimedeslaan 6 
3584 BA  Utrecht 
  
Het provinciehuis is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is tevens voldoende ruimte op het 
parkeerdek bij het provinciehuis. 
Zie de link naar de kaart op: 
http://www.provincie-utrecht.nl/algemene-onderdelen/serviceblok/contact/ 
 
Deelname is gratis maar wel voorbehouden aan (semi-)ambtenaren.  
Het maximaal aantal deelnemers is 35 personen. Vol = Vol. We houden de IGOV-kenniscafés graag 
low-cost en liever nog gratis. Ondanks dat het gratis is en mede gezien de beperkte capaciteit en de 
aangeboden lunch een vriendelijk doch dringend verzoek na aanmelding alleen in uiterste nood te 
annuleren. 
 
U meldt zich aan door een mail te sturen aan kenniscafe@igov.nl 
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Programma 

 

IGOV-Kenniscafé:  “Lichtvervuilingsbeleid, richtlijnen en rekenmodel” 
 

21 juni 2012 te Utrecht (provinciehuis) 

 
 
11:30-12:15   Inloop en broodjesbuffet 
 
12:15-12:30   Opening door dagvoorzitter Daaf de Kok (IGOV/Licht en Donker advies) 
 
12:30-13:00  Waarom is beleid op het gebied van lichthinder, lichtvervuiling en 

hemelhelderheid van belang? Patrick Teunissen, senior adviseur (gemeente 
Amsterdam, afdeling Milieuadvies) 

 
13:00-13:30  Alle richtlijnen over lichthinder in één boekwerk. Koen Smits, lichtspecialist en 

adviseur (NSVV commissie Lichthinder/ Lichtconsult.nl;  adviesbureau 
openbare verlichting) 
 

13:30-14:00  Het ontwikkelen van de rekenmethode hemelhelderheid en nachtelijke 
horizonvervuiling. Henk Spoelstra, specialist lichtvervuiling en statistieken 
(Lumineux-consult) 

 
14:00-14:15 Vragen aan de sprekers en interactie met de zaal en panel 
 
14:15-14:45 Pauze 

 
14:45-15:15 Het gebruik van de IPO rekentool. Hoe werkt het, wat kun je ermee?  

Nico de Kruijter, licht specialist en adviseur (De Kruijter, Ingenieursbureau 
openbare verlichting) 
 

15:15-16:15   Workshop in groepen onder begeleiding van workshopleiders 
 
  Interactie met de groepen. De panelleden vertellen hun ervaringen met 

betrekking tot het werk van de groepen 
 

16:15        Netwerken onder het genot van een drankje 
 
 


