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RECHTBANK NOORD-NEDERLAND 

Zittingsplaats Groningen 

Bestuursrecht 

zaaknummer: LEE 19/3014 

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 13 juli 2021 in de zaak tussen 

[.............], te [.........], eiser,
(gemachtigde: mr. H. Martens),

en 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [..........], verweerder, 
(gemachtigde: de heer J.C. de Goede). 

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: Camping de [.......................] 
(gemachtigde: [..........]). 

Procesverloop 

Bij besluit van 25 juli 20 18 heeft veiweerder aan eiser medegedeeld dat het 
handhavingsverzoek van eiser niet in behandeling wordt genomen. 

Bij besluit van 16 oktober 2018 heeft verweerder het bezwaar van eiser niet-ontvankelijk 
verklaard. 

In de uitspraak van 12 april 2019 heeft de rechtbank het ingestelde beroep tegen het besluit 
van 16 oktober 2018 gegrond verklaard en verweerder opgedragen een nieuw besluit te 
nemen. 

Bij besluit van 27 juni 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder het 
handhavingsverzoek van eiser opnieuw afgewezen. 

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. 

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

Op 3 juli 2020 heeft de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Ornjouwing (FUMO) in opdracht 
van verweerder een rapport uitgebracht. 

Op l O augustus 2020 heeft de rechtbank het beroep van eiser behandeld op een 
enkelvoudige zitting. 

Bij brief van I oktober 2020 heeft de rechtbank de Stichting Advisering 
Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) gevraagd om een 
onderzoek in te stellen. 
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De StAB heeft op 3 december 2020 een rappot1 uitgebracht. 

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 8 juni 2021. Eiser is verschenen, 
bijgestaan door zijn gemachtigde en zijn echtgenote. Verweerder heeft zich laten 
vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. De derde-partij is -met kennisgeving vooraf- niet 
verschenen. 

Feiten en omstandigheden 

1. De rechtbank gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

1.1. Eiser is woonachtig op het adres [...................] te [........]. Eiser woont tegenover de 
derde-partij, camping de [................] (hierna: de camping), aan [.............] te [.....]. Vanuit de 
woonkamer en slaapkamers van zijn woning heeft eiser direct zicht op de verlichting. Deze 
bevindt zich op minder dan 50 meter van de woning van eiser. Tussen het perceel van eiser 
en het perceel van de camping stroomt het [....................]. 

1.2. Eiser heeft op 17 juli 2018, aangevuld op 23 juli 2018, per e-mail een verzoek om 
handhaving ingediend wegens ervaren lichthinder, afkomstig van de camping. In het 
bestreden besluit van 16 oktober 2018 heeft verweerder het bezwaar van eiser niet
ontvankelijk verklaard. 

1 .3. Eiser heeft tegen het bestreden besluit van 16 oktober 2018 beroep ingesteld, dat is 
geregistreerd onder zaaknumrn.er LEE 18/3691. Ter zitting op 12 april 2019 heeft 
verweerder het besluit van 19 december 2018 ingetrokken, nadat door de rechtbank is 
vastgesteld dat het besluit onvoldoende is voorbereid en hieraan onvoldoende onderzoek ten 
grondslag heeft gelegen. Ter zitting heeft de rechtbank het onderzoek gesloten en 
onmiddellijk uitspraak gedaan. De rechtbank heeft het beroep van eiser gegrond verklaard 
en verweerder opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. 

1.4. Op 28 mei 2019 heeft J. Lei, toezichthouder bij de gemeenten [.........................], een 
controlebezoek gebracht aan de camping. De toezichthouder heeft naar aanleiding van het 
controlebezoek een rapport van bevindingen opgesteld, gedateerd op 
11 juni 2019, en aan verweerder gezonden. 

1.5. In het bestreden besluit heeft verweerder het handhavingsverzoek van eiser va11 
17 juli 2018 opnieuw afgewezen, omdat geen sprake is van een overtreding. Verweerder 
heeft daaraan het rapport van bevindingen van de toezichtho,u der ten grondslag gelegd. 

1.6. Eiser heeft beroep ingesteld tegen het bestreden besluit. Op 22 juni 2020 heeft 
verweerder hangende beroep opdracht gegeven aan de FUMO om aanvullend onderzoek te 
verrichten, in de vorm van een lichtmeting. Op 3 juli 2020 heeft de FUMO een rapport 
uitgebracht. Verweerder heeft de conclusies in dat rapport schriftelijk onderschreven. 

1.7. De rechtbank heeft het beroep van eiser behandeld op de zitting van 10 augustus 2020. 
Ter zitting is onder meer het FUMO-rapport aan de orde gesteld. Daarbij is de mogelijkheid 
van de bestuursrechter benoemd om de StAB in te schakelen als onafüankelijke deskundige. 

1.8. De rechtbank heeft bij brief van I oktober 2020 de StAB gevraagd om een nader 
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onderzoek in te stellen. Op 3 decernber 2020 heeft de SIAB een rappoft uitgebracht.

1.9. De rechtbank heeft verr,veercier in gelegenheid gesteld om op het StAB-rappofi te
reageren. Verrveerder heeft bij brief van 3 rnaaft 2021 gereageerd. Daarna is de SIAB in
gelegenheid gesteld om op de reactie van venvveerder te reageren. De SIAB heeft bii brief
van 3 juni 202 I gereageerd.

Ovenvegingen

2. Eiser voert aan dat hij ernstige lrinder ondervindt van de verlichting die rvordt gevoerd op
de carnping en dat het bevindirtgenrapport van de toezichthouder van I 1 juni 2019
onvolledig is. Eiser acht het onbegrijpelijk dat verr,veerder de aanwezige verlichting met
deze lichtintertsiteit als gangbaar heeft beoordeeld en daaftegen geen enkele maatregel heeft
genolren.

3. De rechtbank kornt tot de volgende beoordeling.

3.1. Ter zitting zijn het StAB-rapport van 3 december 2020 en de ontvangen reacties daarop
besproken met de aanr,vezige par-tijen.
De rechtbank stelt vast dat beide parlijen de conclusies en adviezen volgend uit het StAB-
rapport onderschrijven. Daantaast stelt de rechtbank vast dat beide panijen kenbaar hebben

-eernaakt dat uitvoering kan r,vorden gegeven aan het rapport. Mede gelet [rierop za| de
rechtbank het StAB-rappoft als uitgangspunt nemen bij de behandeling van het beroep.
Hierna zal de rechtbank stapsgewijs bespreken welke conclusies en aanbevelingen uit liet
StAB-rapport volgen. Daarna zal de rechtbank bespreken op r,velke wijze verr,veerder
ttitvoering zal geven aan het rapport etr r.velke gevolgen dat heeft voor het beroep van eiser.

4. De verlichtirrs l ichtsterkte

4. L De StAB heeft geconcludeerd dat de door de FUMO gemeten verticale
verlichtingssterkte (EV van nlax.0,15 Lux) en lichtsterkte (rnax. 23 cd) bij de gevelvan de
woning van eiser rttimschoots voldoen aan de grenslvaarden die bij de omgevingscategorie
E2 horen. Een overschrijding van deze grenswaarden ligt volgens de SIAB niet voor de
hand.

4.2.Yervolgens heeft de StAB geconstateerd dat de FUMO bij zrjn onderzoek gebruik heeft
gemaakt van de NSVV-richtlijn 2014. De SIAB heeft de kanttekening geplaatst dat de
riclrtlijn van 2014 niet de meest recente milieutechnische inzichten bevat ten aanzien van
iichthinder van verlichtingsinstallaties (buiten), ook r,vel aangedr-rid als 'discomfort glare'.
Doordat hiervoor diverse parameters ontbraken in het FUMO-rapport, en verr,veerder op dit
punt geen nadere gegevens heeft aangeleverd, heeft de SIAB niet kunnen beoordelen of
voldaan kan worden aan de grensrvaarden die zijn gesteld in de hiervoor relevante richtlijn
CIE-150. De inzichten van de CIE-150 zijn inmiddels venverkt in de NSVV-richtlijn van
maarÍ2020. Deze informatie was ten tijde van het onderzoek door de FUMO beschikbaar.
Dat betekent dat de SIAB over onvoldoende informatie beschikte om te beoordelen in
hoeverre er hinder optreedt in de vorm van 'discomfort glare' in de woning van eiser.

4.3. De gemachtigde van verlveerder heeft ter zitting erkend dat de FUMO met de NSVV-
richttijn 20 l4 gebruik heeft gemaakt van een verouderde richtlijn. Verrveerder heeft
aangegeven dat er nader onderzoek nodig is naar de ervaren 'discomfort glare' met
inachtneming van de NSW-richtlijn2020. Verr,veerder heeft aangegeven dat hij bereid is
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om de aanbevelingen en adviezen genoemd in het StAB-rappoft op te volgen en daarbij op

basis van maatwerk coucrete voorschriften op te leggen aan de camping. E,iser heeft
desgevraagd ter zitting hiermee ingestemd.

5. Het strooilicht

5.1 . Ten aanzien van het criterium strooilicht uit de NSVV-richtliin 2014 heeft de FUMO
vastgestelcl clat het urerendeel van de verlichting niet aan de grensr,vaarde uit de richtlijn
voldoet. Het gaat daarbij our de lampen langs de waterkant, cle witte lampenbollen en de

feestverlichting. De StAB heeft deze conclusie onderschrevell.

6. Beqrenzing van de lichtuitstraling

6.1. Ten aanzien van dit cr,iterium heeft de FUMO aangegeven dat de lichtbronnen rondom

r.ritstralen err dat er sprake is vau direct zicht op de annaturen door de omlvonenden. Op dit
punt r,vorclt niet volclaau aan de irr tabel 7.3 van de NSW-richtlijn aaubevolen
Lritstralirrgshoek vau de armatureu voor zones El eu E2. Ook deze conclusie r,vordt door de

StAB onclerschreven.

7. ls er sDrake van hinder?

7.1. De StAB heeft voor de beautlvoordirrg deze vraag onderscheid gemaakt tussen de

beoordeling van de avondperiode en de nachtperiode.

7.1.1.In de nachtperiode is sprake van eerl lage orngevingshelderheid (donkerheid )
van,ryege het ontbreken van straatverlichting en terreinverlichting van omliggende huizen of
bedrijven. Door de Iichtuitstralir-rg vanaf de camping zal de slaapkamer van eiser aan de

voorzijde van de 'uvoning minder donker kunnen zijn. Dit kan volgens de SIAB aanleiding

zijn voor hinder. In een minder donkere kamer kan het moeilijkerzijn om in slaap te vallen,
rvat aanleiding kan zijntoÍ het ontr,vikkelen van slaapstoornissen.

7.l.2.Yoor de avondperiode is volgens de StAB niet aan te geven in hoeverre de bestaande

verlichtir-rg in de gevoelige vertrekken van eiser (lvoonkamer) leidt tot hincler, omdat daarbij

zoals verrneld diverse parameters ontbreken om de 'cliscomfoft glare' te kttnnen beoordelen.
Daarbij r,yordt de mogelijkheid van hinder niet uitgesloten. De SIAB heeft opgemerkt dat cle

sterkte van de verlichting als trigger ftan werken.

7 .2. De SIAB adviseert om de verlichting Lrit te schakelen in de nachtperiode, ter

voorkoming van hinder. Gelet op de verlichting van de aanlvezige horeca wordt geaclviseerd

om de verlichting vanaf 22:00 uur uit te schakelen tot de volgende ochtend 7:00 ur"rr. Voor
zover in verband met de veiligheid toch verlichting nodig is, zou dit op een andere wijze
rnoeten worden vormgegeven. Verlvezen wordt naar het FUMO-rapporJ r,vaarin r,vorclt

aangegeven dat annaturen zouden moeten worden geplaatst die meer de functie van

looproute aanlichten en kunnen 'uvorden uitgerust met belvegingsdetectoren. Daarnaast

zouden volgens FUMO onder meer de lichtbronnen naar beneden gericht moeten worden,

en gebrLrik gemaakt kunnen r,vo.rden van tijdscl-rakelaars, meer uniforrn licht en een warme

kleurtemperatuur. Deze maatregelen en voorzieningen worden door de StAB als best

bescliikbare techniek aangemerkt

8. Resumerend stelt cle rechtbank vast dat het uitgangspunt voor alle partijen is dat er geen

onnodige lichthinder plaatsvindt. Gelet op de voorgaande overr,vegingen is het naar het
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oordeel van de rechtbank van groot belang dat verr.veerder nader onderzoek verricht naar het
aspect 'discomfoft glare' op basis van de NSVV-richtlijn 2020, en aan de hand van dat
nadere onderzoek concrete voorschriften zal opstellen. De rechtbank overrweegt dat het met
name valt belang is om concrete voorschrifterr te stellen voor het gebied dat door eiser is
aangeduid als zone C. Dit betreft het terras bij de op het carnpingterrein aanwezige horeca.
Gernaclitigde van venweerder heeft ter zitting aangegeven in de reactie van de SIAB van 3
juni2021 aanleiding te zien om nader onderzoek uit te voeren op dit punt. Daarbij zal ook
de veiligheid ter plaatse rvorden betrokken. Daarnaast vo[-st uit het StAB-rapport de
aanbeveling om voor de looproute langs de rvaterkant concrete aanpassingen te maken. Ook
op dit punt heeft de gemachtigde van verlveerder kenbaar geuraakt dat hij bereid is om
voorschriften op te stellen om de ervaren lichthinder door eiser te beperken. De carnping is
gehoudeu otn uitvoering te geven aan deze voorschriften. Verrveerder ,uvorclt daariraast
gehouden ol'tl ltaar eigen inzicht concrete maatregelen te nemen indien de camping zich niet
houdt aan de opgelegde voorschriften.,

9. Op basis van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het beroep van eiser gegrond
is. Dat betekent dat het bestreden besluit, rvaarin het handhavingsverzoek van eiser opnieur.v
is afger,vezen, lliet in stand kan blijven. De rechtbank is van oordeel dat het besluit daarorn
voor vernietiging in aanmerking kornt. Venveerder wordt opgedragen olx een nieurv besluit
te nemen, lvaarin op basis van nader onderzoek en lxaatlverk concreet zal lvorderr
aat-l-qegeverl r,velke voorschriften aan de carnping lvorden opgelegd. Daarbij staat voorop dat
otrnodige lichthinder moet worden voorkornen. Zoals ter zittir-rg is besproken, zullen het
StAB-rapport van 3 decernber 2020 en lretgeen daarover in deze uitspraak is ovenvogen het
uitgangspunt zijn bij het opstellen van de voorschriften. Daarnaast dient venveerder aan te
geven r,velke concrete maatregelen zullen worden genomen irrdien blijkt dat de carnping zich
niet houdt aan de opgelegde voorschriften.
De rechtbank zal aan venuveerder opdragen om zo snel mogelijk, rnaar uiterlijk binnen zes
lveken ua de verzeuddatum van deze uitspraak, een nieu\,v besluit te nemen met daarin
opgenomen de voor de carnping geldende maatrverkvoorschriften.

10. Nu het beroep van eiser gegrond is, ziet de rechtbank aanleiding om verweerder op
grond van artikel 8:75, eerste lid van de Algemene r,vet bestur-rrsrecht (Alvb) te veroordelen
irr de proceskosten. Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten
bestuursrecht voor de door een clerde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op
C 1 .496,- ( I punt voor het indienen van het beroepschrift, I punt voor het verschijnen ter
zitting, met een lvaarde per punt van € 7 48,- en een lvegingsfactor 1 ). Daarnaast stelt de
rechtbank cle gemaakte reiskosten van eiser vast op €26,32.
De rechtbatrk ziet geen aanleiding om verlveerder te veroordelen in de verletkosten van
€324,., omdat dit bedrag op het Formulier Proceskosten onvoldoende gespecificeerd is.
Evenmin is herleidbaar op rvie dit bedrag betrekking heeft.

I l. Gelet op het feit dat verr,veerder aanvullend onderzoek zal verrichten naar de
noodzakelijke verlichting in het kader van de veiligheid, en hij daarbij r,vordt opgedragen
om binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van deze uitspraak concrete
maatr.verkvoorschriften op te stellen, ziet de rechtbank in dit geval geen aanleiding om
ámbtshalve op grond van artikel 8:72,vijfde lid, van de Ar,vb een voorlopige voorziening te
treffen.
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Beslissing

De rechtbank:
- verklaart het beroep gegrond;
- vernietigt het bestreden beslui!
- draagt verweerder op om een nieuw besluit te nemen binnen zes weken na

dagtekening van deze uitspraak, met inachtnerning van hetgeen in deze uitspraak
daarover is overlvogen;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser tot een bedrag van € 1 .522,32',

draagt verweerder op het door eiser betaalde griffierecht van €174,- te vergoeden.

Deze uitspraak is gedaan door mr. T.F. Bruinenberg, rechter, in aanwezigheid van
rnr. R.E.J. Jansen, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 13 juli 2021

griffier rechter

Afsclrrift verzonden aan partijen op: 13 JUL 2/,21

Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep

worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als hoger
beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden
verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen varr

een bij deze uitspraak getroffen voorlopige voorziening.




