
Bijlage 6: Uitvoering 

 Focus ligt op  Wie voert uit? Uren benodigd 

Fase 1 
februari-juni 
2018 

Informeren over 
nieuwe beleid 

We informeren onder 
meer inwoners, 
ondernemers, eerder 
betrokken partijen, 
andere 
belanghebbenden en 
interne medewerkers 
over het beleid dat is 
vastgesteld. Via e-
mail, social media, 
Veerse krant en de 
website.  

Beleidsmedewerker 
Milieu 

20 uur 
communicatie + 
40 uur 
vraagbaak 
(Reguliere uren) 

Faciliteren 
ondernemers die 
nieuwe route 
verlichting willen 
aanbrengen. 

Ondernemers die 
nieuwe verlichting 
willen aanbrengen 
binnen de kaders van 
het beleid overleggen 

een lichtplan, ook 
voor het bewust 
verlichten van hun 
bedrijf zelf. We maken 
afspraken over de 
(uitvoering van) de 
aan te brengen 
verlichting. 

Plannen komen 
binnen bij coördinator 
uitvoering lichtbeleid 
afd RO. Deze  
coördineert en voert 

toets aan beleid uit. 
 
OpRu toetst plannen. 
 
 
 
Milieutoezichthouder 
adviseert en 
controleert of 
aangebrachte 
verlichting klopt. 

10 paviljoens 
x 10 uur = 100 
(Reguliere uren) 
 
 

 
 
10 paviljoens  
(Reguliere uren) 
 
 
10 paviljoens x 
10 uur = 100 
uur 

Fase 2 
Juli-december 
2018 + 
doorloop 

Verbeteren of 
verwijderen meest 
afwijkende 
verlichting  

De toezichthouders 
milieu inventariseren 
welke bestaande 
verlichting (het 
meest) niet past 
binnen het beleid. We 
bespreken dit met de 
lichtbroneigenaar en 
onderzoeken welke 
afspraken zijn 
gemaakt. Insteek is 
om in goed overleg tot 
een oplossing te 
komen. De eerste 
prioriteit ligt bij de 
meest afwijkende 
situaties. En zonder 
toestemming (recent) 
aangebrachte 
verlichting. 

Toezichthouder milieu 
voert uit en 
coördineert 
 
 
 
Ondersteuning 
coördinator 
lichtbeleid afd RO 
(gesprekken) 
 
Ondersteuning 
afdeling OpRU bij 
verlichting op 
openbaar terrein. 
 
 

Inventarisatie 
100 uur 
5 casussen x 20 
uur = 100 uur  
 
 
5 casussen x 20 
uur = 100 uur  
(Reguliere uren) 
 
 
(Reguliere uren) 

Fase 3 
2019 + 
doorloop 

Bewust verlichten 
alle bedrijven 

We maken afspraken 
met alle bedrijven 
over bewust verlichten 
als dat nog nodig is. 

Toezichthouder milieu 
voert uit en 
coördineert 
 

20 bedrijven x 
10 uur = 200 
uur 

Fase 4 2020 en 

verder 

Alles bewust 

verlichten 

We maken afspraken 

met overige 
lichtbroneigenaren als 
dat nog nodig is.  

Toezichthouder milieu 

voert uit en 
coördineert 
 

200 uur 

Miv van 2021 
binnen reguliere 
uren. 

 


