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Participatie & openbare verlichting 
 

 

Wanneer niet, wanneer wel, hoe en waarom? 
 

Burgerparticipatie speelt al jaren een rol bij openbare verlichting. In de 

OVL-monitor 2018 scoort het als maatschappelijk thema hoger dan social 

return, smart city en de beleving van licht. De komende jaren wordt dit 

alleen maar sterker. Door de nieuwe Omgevingswet, maar zeker ook door 

de veranderende samenleving. Betrokkenheid van burgers wordt steeds 

belangrijker. Bestuurders hechten er veel waarde aan. Ook komt er meer 

aandacht voor de beleving van de leefomgeving.  
 

Als je bij OVL-ers het onderwerp aansnijdt, blijkt dat het onderwerp leeft. 

Vrijwel iedereen vindt er wat van. Sommigen zijn positief maar het roept 

ook discussie en emoties op: in welke situaties betrekken we de burgers 

bij ons werk en op welke manier? Hoe speel je in op deze vraag? Welke 

afwegingen maak je? Waar moet je op letten als het specifiek over 

openbare verlichting gaat? Hoe betrek je er ook belangenorganisaties en 

bedrijven bij? Wat werkt wel en wat werkt niet? Hoe hebben collega’s het 

aangepakt en wat zijn hun ervaringen?  
 

Er is de afgelopen jaren veel geschreven over de participatiemaatschappij. 

Wat ontbreekt is een publicatie die duidelijke handvatten geeft aan 

degenen die er specifiek in het werkveld openbare verlichting concreet 

mee aan de slag willen of moeten. Of die zich afvragen in welke gevallen 

burgerparticipatie zinvol is als het gaat om openbare verlichting.  

Om deze leemte op te vullen gaan we een handleiding maken. Praktisch 

en makkelijk leesbaar. In de vorm van een handzaam A5-boekje, 

verkrijgbaar als PDF en in gedrukte vorm.  
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Inhoud van de handleiding 
 

De handleiding ‘Participatie & Openbare Verlichting ‘ zal bestaan uit drie  

onderdelen.  
 

• Deel 1 – algemeen  

- soorten en vormen participatie 

- doel/ambitie en doelgroep  

- kader & verwachtingen 
 

• Deel 2 – OVL/uit de praktijk 

- wanneer wel en wanneer geen participatie bij OVL 

- ondersteuning vanuit de eigen organisatie  

- praktijkvoorbeelden en -ervaringen uit het werkveld 

- belangrijke tips voor het werkveld OVL 

- conclusies: wat werkt wel en wat niet 
 

• Deel 3 – OVL/instrumenten 

- checklist en stappenplan 

- voorbeeldvragen en - brieven 

- uitvraag in aanbesteding  
 

De publicatie heeft haar wortels in de dagelijkse praktijk van de openbare 
verlichting. Het verzamelen van alle informatie, analyseren en helder 
opschrijven gebeurt door Licht en Donker Advies. De deelnemers worden 
hier nauw bij betrokken en hebben invloed op het eindresultaat. 
 

Gekoppeld aan de publicatie zal er gedurende 2019 op verschillende 

manieren aandacht aan het onderwerp worden besteed. Denk hierbij aan 

artikelen in vakbladen (Ruimte en Licht, Straatbeeld), presentatie op een 

congres en mogelijk een Kenniscafé over dit thema.  

Financiering & eindproduct 
 

Het project gaat van start als er 20 tot 25 gemeenten meedoen. Dit 

vanwege het gewenste draagvlak. De bijdrage is € 500 tot € 750 per 

gemeente is (afhankelijk van het aantal deelnemers).  

Elke deelnemende organisatie krijgt vijf gedrukte exemplaren van het 

boekje. De digitale versie is gratis beschikbaar voor iedereen. De namen 

van de deelnemende organisaties worden vermeld in het boekje.  
 

Planning 
 

Begin 2019 gaan we van start met het verzamelen van informatie en het 

schrijven van conceptteksten. Deze worden besproken met/voorgelegd 

aan de deelnemende organisaties. Ook interviewen we een groot aantal 

partijen om praktijkvoorbeelden en -ervaringen te verzamelen. Als laatste  

ontwikkelen we enkele hulpmiddelen en instrumenten, afgestemd op het 

werkveld OVL. In oktober/november 2019 is de publicatie gereed. 
 

Licht en Donker Advies 
 

Wij hebben ervaring met burgerparticipatieprojecten en burger- 

betrokkenheid én met het schrijven van toegankelijke publicaties 

toegespitst op het werkveld openbare verlichting. Wij schreven o.a.: 

• Leidraad circulariteit openbare verlichting (OVLNL, 2017) 

• Rapport OVL-monitor (OVLNL, 2018, 2017, 2016) 

• Licht en ruimte, openbare verlichting in de omgeving (CROW, 2012) 

• Handboek licht/donker (IPO, 2010) 
 

Voor meer informatie:  

Daaf de Kok 

telefoon 06 54676734   
daaf@lichtendonkeradvies.nl  

mailto:daaf@lichtendonkeradvies.nl

