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Hoofdstuk 1

Inleiding en algemeen
bestuur

Wat moet je weten van dit hoofdstuk?

1 Je kent de opzet van dit studieboek.

2 Je hebt (voor)kennis van de belangrijkste onderdelen van de

gemeentelijke organisatie.

3 Je kent het begrip algemeen bestuur en weet waarin het is onder te

verdelen.

4 Je weet het belang van gemeentelijke belastingen voor de gemeente.

5 Je weet op basis van welke wettelijke bepalingen een gemeente de

bevoegdheid heeft om belastingen en heffingen op te leggen.

6 Je kent een aantal gemeentelijke belastingen en heffingen.

7 Je weet de belangrijkste kenmerken van de onroerendezaakbelasting.

1.1 Wat behandelt dit boek (niet)?

Dit boek behandelt de taken en bevoegdheden van de 408 gemeenten die Nederland
begin 2013 heeft. In de andere boeken uit de serie ‘Openbaar bestuur’ is de organisatie
van de gemeente al beschreven, is uitgelegd hoe in theorie en praktijk het gemeentelijk
beleid tot stand wordt gebracht en hoe het wordt uitgevoerd, met alles wat daarbij hoort.
Ook de financiële aspecten van de gemeente zijn uitgebreid beschreven in een apart boek.
Het onderhavige boek gaat uit van enige voorkennis op die onderdelen; is die voorkennis
er niet meer, dan is het goed om die dus weer even op te frissen. In de vragen bij dit
hoofdstuk zal dat trouwens ook nog in beperkte mate gebeuren, bijvoorbeeld in de casus
in dit hoofdstuk (zie par. 1.5).
Voor dit boek resteert dan vooral wat de gemeente feitelijk doet, wat haar taken zijn, waar
de gemeente zich mee bemoeit, welke regels en procedures van toepassing zijn en welke
middelen zij op de verschillende beleidsterreinen kan inzetten.

Voor een deel draagt dit boek eigenlijk vooral bij aan je algemene ontwikkeling; zelfs als je
nooit in het openbaar bestuur zou gaan werken, is het als burger van dit land nog nuttig
en handig om deze kennis te hebben. Het boek geeft namelijk ook antwoord op vragen



als: Hoe zit de samenleving in elkaar? Wat is de invloed van de gemeentelijke overheid op
de samenleving? En wat heeft de gemeente te maken met mijn sportclub, muziekles of
het winkelcentrum om de hoek?
Ook is het boek belangrijk als voorbereiding op een stageperiode in het openbaar bestuur.
Je kunt na bestudering beter beoordelen welke afdeling je boeiend vindt om er een aantal
maanden door te brengen.
En wat hier ook wel mee samenhangt: het boek laat je af en toe ook kennismaken met
bestuurlijk jargon, ambtelijk taalgebruik of hoe je het ook wilt noemen, want op je stage-
plaats zul je er niet aan kunnen ontkomen, en dus is het wel verstandig om je er een
beetje aan te laten wennen. Over tien jaar maak je je er zelf ook schuldig aan, reken daar
maar op. Begrijp je in het boek dus bepaalde uitdrukkingen of woorden niet, vraag dan je
docent naar de betekenis. Al doende leert men zelfs bestuurlijk jargon. En net zo belang-
rijk is dat je beseft hoe onduidelijk voor buitenstaanders dat jargon soms is. Hopelijk zet
dat je ertoe aan het zo veel mogelijk te vermijden, zeker in contact met ‘gewone burgers’.

Dit eerste hoofdstuk geeft een beeld van het belang van de gemeenten binnen de Neder-
landse overheid. Verder wordt de organisatie van de gemeente nog kort toegelicht en
wordt informatie gegeven over de gemeentelijke belastingen en heffingen.
Ten slotte is er een concreet voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van het openbaar
bestuur. Je komt in dit voorbeeld allerlei actoren binnen de gemeentelijke organisatie
tegen en je ziet hoe die met elkaar aan de slag gaan om een (vermeend) probleem te lijf
te gaan. Verschillende afdelingen worden genoemd. Je ziet een raadslid, de griffier, de
secretaris, beleidsambtenaren en een bestuurder in actie komen. Daar is weinig schok-
kends aan, maar het is wel verhelderend om te zien wat er bij zoiets simpels als een vraag
van een raadslid komt kijken. Om je te helpen bij het begrijpen van de casus hierna staan
aan het einde daarvan acht vragen. Probeer ze maar eens te beantwoorden.

Je zult begrijpen dat in dit boek slechts de hoofdlijnen van de taken en bevoegdheden van
de gemeente behandeld worden; het onderwerp is veel te uitgebreid voor een uitputtende
behandeling. Hoewel de taken en bevoegdheden van de gemeente de rode draad in het
boek vormen, zullen de andere overheidslagen ook geregeld voorkomen als actor of figu-
rant. Beleid komt immers vaak in coproductie tussen de verschillende overheidslagen tot
stand en gemeenten worden via medebewind ook vaak ingeschakeld bij de uitvoering van
landelijk of provinciaal beleid.

1.2 Het belang van gemeenten binnen de Nederlandse overheid

Het belang van de gemeentelijke overheid is groot. Er zijn weinig landen in de wereld
waar de laagste overheidslaag zoveel taken heeft uit te oefenen als in Nederland het geval
is. Soms hebben de gemeenten veel vrijheid hoe ze die taken uitoefenen, soms zijn ze
slechts uitvoerders van uitgebreide regels vanuit het Rijk.
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Tabel 1.1 Ontwikkeling lasten gemeenten en uitgaven Rijk op basis van begroting (x € miljard, indexcijfers: 2001 =

100) (Bron: Miljoenennota’s en CBS)

Jaar 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Uitgaven

gemeenten

43,6 43,7 45,4 47,1 49,1 52,8 54,2 53,6 52,3 38,3

Indexcijfer 100 114 114 118 123 128 138 141 140 136

Uitgaven Rijk 133,9 132,8 136 146,7 156,8 168,8 179 194,8 188,4 183,8

Indexcijfer 100 99 102 110 117 126 134 145 141 137

Naar verwachting zullen de komende jaren nog meer taken naar de gemeenten worden
overgeheveld, zoals de jeugdzorg en delen van de zorg voor kwetsbare mensen. Bij elkaar
geven de gemeenten ruim 50 miljard euro uit en dat zal nog fors stijgen als die overheve-
ling van taken doorgaat. Er werken ongeveer 170.000 mensen voor de gemeenten.
In tabel 1.2 zie je de verdeling over de verschillende begrotingsposten in 2012.

Tabel 1.2 De inkomsten en uitgaven van gemeenten, voorlopige cijfers 2012 (x € miljard) (Bron: CBS StatLine)

Gemeentebegrotingen; baten en lasten

Baten Lasten Saldo

Onderwerpen 2012 2012 2012

Totaal gemeentelijke functies 52.268 52.268 0 

Algemeen bestuur 491 3.081 2.589-

Openbare orde en veiligheid 115 1.760 1.645-

Verkeer, vervoer en waterstaat 1.483 4.637 3.154-

Economische zaken 889 1.004 115-

Onderwijs 585 2.948 2.363-

Cultuur en recreatie 685 5.063 4.378-

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 9.017 16.048 7.031-

Volksgezondheid en milieu 4.161 5.372 1.210-

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 6.875 8.053 1.178-

Financiering en algemene dekkingsmiddelen 27.967 4.302 23.665

Dit boek behandelt de verschillende beleidstaken en -bevoegdheden van de gemeente.
Het volgt daarbij min of meer de standaardindeling zoals veel gemeenten die ook gebrui-
ken om hun begroting in te delen in hoofdstukken, zoals Welzijn, Ruimtelijke ordening,
Economie enzovoort. Ook de gemeentelijke organisatie kent vaak een opbouw met afde-
lingen die deze namen hebben. De laatste jaren zie je echter wat meer variatie ontstaan.
Veel gemeenten zijn echt dualistisch te werk gegaan en bouwen hun begroting op volgens
de hoofdstukindeling van het coalitieakkoord dat de partijen die het college van burge-
meester en wethouders (B&W) vormen, hebben gesloten.
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1.3 Algemeen bestuur

Onder de kop ‘Algemeen bestuur’ op de begroting vind je de uitgaven en inkomsten voor
twee activiteiten die ondersteunend zijn voor de overige beleidstaken van de gemeente en
die voor de taak Burgerzaken.

Ten eerste zijn er de algemene bestuursorganen. Zoals je wellicht nog weet uit de onderde-
len Staatsrecht en Ambtelijke organisatie zijn dat:
– de raad en raadscommissies, inclusief de griffie;
– het college van B&W;
– de burgemeester;
– de functionele en territoriale commissies;
– de bestuurlijke samenwerkingsorganen, zoals Stadsregio Rotterdam-Rijnmond, de

Regionale Uitvoeringsdienst Midden-Holland en de het Samenwerkingsorgaan
Hoekse Waard.

Voor deze groepen moet de gemeente zorgen dat alle kosten gegarandeerd zijn. Vergoe-
dingen, salarissen, wachtgelden en pensioenen van politici, reis- en verblijfkosten, presen-
tiegelden en in feite alle kosten die met de arbeidsvoorwaarden te maken hebben, staan
hier vermeld.

Ten tweede is er het onderdeel bestuursondersteuning. Dat is de ambtelijke organisatie die
het mogelijk maakt dat de gemeente de taken op een goede manier kan uitoefenen. Een
gemeente heeft zo enkele honderden personeelsleden, de grootste meer dan 10.000. Het
gaat niet alleen om salarissen, maar ook om de kosten van huisvesting en ICT. Meestal
zie je dat de kosten van de afdelingen Communicatie en Juridische zaken ook vermeld
staan onder bestuursondersteuning.
De laatste jaren zie je wel een trend dat de personeelslasten toegedeeld worden aan de
verschillende taken of ook wel producten. Bij de begroting voor de taak Burgerzaken bij-
voorbeeld, zie je dan dat ook de kosten van het personeel van die afdeling worden verant-
woord, inclusief de kosten van het kantoor, de trouwzaal, energie, meubilair enzovoort.

En ten derde is er het onderdeel burgerzaken. Voor de dienstverlening aan burgers, bedrij-
ven en andere belanghebbenden vervult de afdeling Burgerzaken een belangrijke rol. Deze
rol valt qua organisatie en financiering onder het algemeen bestuur. Het gaat om zaken
als: burgerlijke stand, bevolkingsregisters, afgifte van paspoorten, rijbewijzen en reisdocu-
menten, verkiezingen en dienstplichtaangelegenheden. Burgerzaken wordt apart in hoofd-
stuk 2 behandeld.

1.4 Gemeentelijke belastingen en heffingen

Gemeenten hebben op grond van de artikelen 216 tot en met 258 van de Gemeentewet de
bevoegdheid om eigen belastingen te heffen. De gemeente mag alleen de in de wet
genoemde belastingen heffen. Ze is verplicht om deze belastingen in een door de raad
vast te stellen verordening te regelen. Artikel 219 Gemeentewet zegt daarnaast:
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‘Een belastingverordening vermeldt, in de daartoe leidende gevallen, de belasting-
plichtige, het voorwerp van de belasting, het belastbare feit, de heffingsmaatstaf, het
tarief, het tijdstip van ingang van de heffing, het tijdstip van beëindiging van de hef-
fing en hetgeen overigens voor de heffing en de invordering van belang is.’

Gemeenten halen ongeveer 10% van hun inkomsten uit gemeentelijke belastingen, vooral
uit de onroerendezaakbelasting (OZB). Ze bepalen zelf of ze een belasting willen heffen
en tegen welk tarief. Die verschillen daardoor dus nogal van elkaar. Bij de ene gemeente is
de OZB erg hoog, bij de andere de toeristenbelasting. Zelfs bij leges en heffingen zijn er
flinke verschillen, ook al zijn die gebaseerd op hoogstens de werkelijke kosten. Voor een
rijbewijs betaal je als inwoner van Noord-Beveland slechts € 25, terwijl je daarvoor in De
Wijde Meren maar liefst € 68 betaalt. De Zeeuwen zijn duidelijk zuiniger voor hun autorij-
dende burgers. Andere gemeentelijke belastingen zijn bijvoorbeeld de toeristenbelasting,
parkeerbelasting en hondenbelasting.

We onderscheiden gemeentelijke belastingen en heffingen:
1 Belastingen: bijvoorbeeld OZB, toeristenbelasting, forensenbelasting en parkeerbe-

lasting. De opbrengst is bedoeld om de uitgaven van de gemeente in het algemeen
te dekken, er staat dus geen concrete tegenprestatie voor de burger tegenover. De
opbrengst is dus vrij besteedbaar.

2 Heffingen: dit zijn rechten, tarieven en leges. Rechten en tarieven zijn vergoedingen
voor door de gemeente verrichte werkzaamheden, en leges zijn vergoedingen voor
door de gemeente gemaakte kosten. Bijvoorbeeld rioolrecht, een kaartje voor het
gemeentelijke zwembad of de kosten voor een paspoort. De gemeente krijgt hiermee
alleen de kosten vergoed die ze gemaakt heeft. De totaalopbrengst mag de totale
kosten niet overschrijden; de gemeente moet dat ook kunnen bewijzen.

De meest voorkomende gemeentelijke belastingen en heffingen zijn:
− OZB;
− toeristenbelasting;
− parkeerbelasting;
− hondenbelasting;
− reclamebelasting;
− precariobelasting;
− rioolheffing;
− reinigingsheffing;
− leges.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De OZB is financieel de belangrijkste belasting voor de gemeente. Het is een belasting die
huiseigenaren aan de gemeente betalen. Huurders van woningen betalen geen OZB. In
2006 is de gebruikersbelasting namelijk afgeschaft en bestaat de OZB alleen nog maar uit
de eigenarenbelasting. Voor panden die niet als woning gebruikt worden (zoals bedrijfs-
panden) is er nog wel een gebruikersbelasting OZB.
Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van het OZB-tarief, maar moeten wel rekening hou-
den met de totale stijging van lasten voor hun inwoners. De hoogte van de OZB wordt
door de gemeente bepaald aan de hand van de waarde in het economisch verkeer van de
desbetreffende onroerende zaak. Op grond van de Wet waardering onroerende zaken
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(Wet WOZ) wordt die zogenoemde WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vastgesteld. De OZB
kan dus ook per jaar verschillen.

OZB-tarieven in Nederland in 2012 en 2011

De OZB-tarieven verschillen ook dit jaar per gemeente behoorlijk. De gemeente Texel
heeft met 0,0423% het laagste tarief van Nederland. In Appingedam, de gemeente met
het hoogste tarief, betaal je bijna vijf keer zoveel. Het tarief is daar 0,1993%. Het gemid-
delde OZB-tarief voor huiseigenaren is dit jaar 0,1048%.

Tabel 1.3 geeft een overzicht van de drie gemeenten met de laagste en de drie gemeenten
met de hoogste tarieven.

Tabel 1.3 OZB-tarieven (Bron: www.cijfernieuws.nl)

Gemeente OZB-tarief 2012 OZB-tarief 2011

Texel 0,0423 0,0412

Koggenland 0,0444 0,0426

Bussum 0,0484 0,0435

Eemsmond 0,1871 0,1816

Oldambt 0,1926 0,1668

Appingedam 0,1993 0,1916

Een rekenvoorbeeld:
in Appingedam is het OZB-tarief 0,1993%. Bij een WOZ-waarde van € 200.000 betaal je
dus 0,1993% van € 200.000 is € 239, terwijl dat op Texel maar € 84 is. Je moet daarbij wel
rekening houden met het gegeven dat huizen in Appingedam gemiddeld veel goedkoper
zijn dan in Texel.

Vrijstelling, kwijtscheldingen rechtsbescherming

In sommige gevallen hoeft de gemeentebelasting niet betaald te worden. Dit heet een vrij-
stelling van belasting. Deze vrijstellingen staan in de belastingverordeningen van de
gemeente. Bijvoorbeeld blindengeleidehonden zijn vrijgesteld van hondenbelasting, en
kerkgebouwen zijn vrijgesteld van de onroerendezaakbelasting.
Mensen met een laag inkomen kunnen kwijtschelding van de gemeentebelasting aanvra-
gen bij de eigen gemeente. Zij hoeven de belasting dan niet te betalen. De regels voor
kwijtschelding staan in de Invorderingswet en in artikel 255 Gemeentewet. De meeste
gemeenten hebben een eigen gemeentelijke leidraad voor invordering opgesteld.

Als iemand het niet eens is met een belastingaanslag, kan hij binnen zes weken na de
datum op het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Dit moet altijd schriftelijk worden
gedaan en er moet overeenkomstig de algemene regels van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende informatie in staan:
− naam en adres van degene die bezwaar maakt;
− datum van indiening;
− naam van de aanslag;
− reden van bezwaar;
− ondertekening.
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De gemeente is verplicht binnen het kalenderjaar waarin het bezwaarschrift is ingediend
op het bezwaarschrift te reageren. Eventueel is daarna nog hoger beroep mogelijk.
Men kan geen bezwaar maken tegen de verordeningen waarin de grondslag en het tarief
geregeld zijn, maar slechts tegen de concrete beschikking.

1.5 De casus: kan dat licht niet uit?

Peter van Dalen is namens de Onafhankelijke Partij Leefbare Wijk (OPLW) lid van de raad
van de gemeente Schillebroek. In de wijde omgeving staat hij bekend als een sympathieke
en deskundige natuur- en milieufreak. Zo’n reputatie moet je natuurlijk hoog houden, ook
voor je eigen achterban, bijvoorbeeld door geregeld wat van je te laten horen bij al dan
niet vermeende misstanden.

Aan de rand van Schillebroek ligt het hockeycomplex van SCR. De zeven velden wor-
den meer dan uitstekend verlicht via een groot aantal lichtmasten. Het licht ver-
spreidt zich echter niet alleen over de velden, maar ook in de richting van het nabij-
gelegen Schillebroekse Park. Deze zogenoemde lichthinder verstoort de duisternis
en daarmee ook het dag-en-nachtritme van de natuur. Raadslid Van Dalen ergert
zich hieraan en gaat over tot actie. Hij gebruikt een van zijn rechten als deelraadslid
en stelt een schriftelijke vraag aan het college van B&W. Per e-mail stuurt hij het vol-
gende naar de griffie van de deelraad:

Van: Van Dalen
Verzonden: zondag 11 december 2012 18:12
Aan: Marc Bongersma; Jacqueline Waard; jholtgrefe@msn.com; ceeshost@hot-
mail.com
Onderwerp: VRAAG AAN COLLEGE 13 DECEMBER A.S.

Aan: College van B&W gemeente Schillebroek.
D.t.v. raadsgriffier.
Schillebroek, 11 december 2012.
Betreft: Vraag aan het College voor de raadsvergadering van 13 december a.s., agen-
dapunt 3.

Geacht Dagelijks Bestuur,

Hierbij de volgende vraag voor u:

Vraag:
De sportaccommodaties aan de Hazelaarweg geven tot in de late avonduren veel
lichthinder. Herhaaldelijk worden hierover klachten ontvangen van bewoners. Ook
tijdens de op 29 oktober jl. landelijk gehouden excursieavond ‘Nacht van de Nacht’
kwamen hierover van deelnemers diverse op- en aanmerkingen. Overdadig kunst-
licht, een vorm van milieuvervuiling, is niet alleen een bron van ergernis en overlast
voor de mens, maar veroorzaakt ook flinke verstoringen in de natuur, zoals in de
omgeving van het Schillebroekse Park, de Wildersekade en de Limieten. Voorts is
het zo dat lichthinder gezondheidsproblemen kan geven bij mens en dier. Kijkt u in
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het laatste geval eens het advies van de Gezondheidsraad erop na, over ‘Hinder van
nachtelijk kunstlicht voor mens en dier’, getekend door professor dr. J.J. Sixma, dat
in november 2000 werd gezonden aan de minister van VROM en andere bewinds-
lieden.
Minder grootschalig gebruik van kunstlicht , bijvoorbeeld een halvering, kan ook bij-
dragen in het kader van het terugdringen van verspilling van energie.

De OPLW verzoekt het DB contact op te nemen met de sportverenigingen aan de
Hazelaarweg om te komen tot een efficiënter gebruik van kunstlicht en een zuiniger
energiebeleid om zodoende te bewerkstelligen dat het milieu minder wordt belast
en er een duidelijke afname zal plaatsvinden van lichthinder in de avonduren.

N.B.
Ter nadere informatie kunt u ook kijken op: www.laathetdonkerdonker.nl/
hinder.html.

Met vriendelijke groet,

Peter van Dalen.
Raadslid voor de Onafhankelijke Partij Leefbare Wijk (OPLW).
019-8908647

Het is de bedoeling dat het dagelijks bestuur de vraag beantwoordt tijdens het vra-
genuurtje voor leden van de deelraad tijdens de raadsvergadering op dinsdag
13 december. Commissiegriffier Marc Bongersma stuurt de vragen direct na het
doornemen van zijn post aan deelgemeentesecretaris Eizer en cc naar het dagelijks
bestuur. Ook wordt het mailbericht doorgestuurd naar de afdeling Documentaire
informatievoorziening, die alle in- en uitgaande post registreert en archiveert.

Van: Marc Bongersma
Verzonden: maandag 12 december 2005 9:59
Aan: Gilbert Eizer
CC: Dagelijks bestuur
Onderwerp: FW: VRAAG AAN DAGELIJKS BESTUUR 13 DECEMBER A.S.
dtk van de secretaris

Met vriendelijke groet,
Mark Bongersma
Commissiegriffier

Deelgemeente Schillebroek
Melanchtonweg 100
Postbus 34020
3995 GA Schillebroek
Telefoon 010 461 5525
Fax 019 418 53 12
E-mail: m.bongersma@schillebroek.nl
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Disclaimer:
De informatie verzonden met dit E-mail bericht inclusief eventuele bijlagen is uit-
sluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen
dan de geadresseerde en zij die gerechtigd zijn daarvan kennis te nemen, is verbo-
den. Indien u niet de geadresseerde bent, is openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, én
wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te ver-
nietigen.
De geadresseerde moet zich op de hoogte stellen van de status van de aangeboden
informatie vanwege het feit dat de deelgemeenteraad of het dagelijks bestuur nog
niet over de aangeboden informatieheeft besloten en de mogelijkheid bestaat dat
het formele besluit kan afwijken van hetgeen in een voortraject wordt aangeboden.
De gemeente Schillebroek staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van
de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

De secretaris, Gilbert Eizer, stuurt de vraag vervolgens door naar Maria de Mooij,
een ambtenaar van de afdeling Algemene en Juridische Zaken, met de vraag of zij
een conceptantwoord wil formuleren. Zij heeft al eerder te maken gehad met het
sportcomplex. Rond de bouw van het hockeycomplex liepen allerlei bezwaar- en
beroepsprocedures die door buren waren aangespannen omdat ze voor allerlei vor-
men van overlast vreesden. Ze laat voor deze spoedklus − vragen van de raad heb-
ben altijd topprioriteit − al haar andere werk links liggen en komt via de secretaris al
aan het eind van de middag met een memo voor de wethouder die verantwoordelijk
is voor sport en recreatie, Anton Plezier. Hij zal immers namens het dagelijks
bestuur in de deelraad antwoord moeten geven op de vragen. Ook overleggen ze
nog even met de beleidsmedewerker Sport en recreatie over de kwestie.

Van: Maria de Mooij
Verzonden: maandag 12 december 2005 16:20
Aan: Gilbert Eizer; Anton Plezier
Onderwerp: FW: VRAAG AAN COLLEGE 13 DECEMBER A.S.
Urgentie: Hoog
Goedemiddag,
Bijgaand een memo met de achtergrondinformatie die nodig is om een dergelijke
vraag te kunnen beantwoorden.
Vriendelijke groet en succes,
Marianne

Memo
Aan: Gilbert Eizer
Van: JZ
CC:
Datum: 29-12-2005
Betreft: Vraag OPLW Lichthinder Sportaccommodaties Hazelaarweg
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OPLW heeft het DB verzocht contact op te nemen met de sportverenigingen aan de
Hazelaarweg om te komen tot een efficiënter gebruik van kunstlicht en een zuiniger
energiebeleid om zodoende te bewerkstelligen dat het milieu minder wordt belast
en er een duidelijke afname zal plaatsvinden van lichthinder in de avonduren.

Lichthinderrapport
Naar aanleiding van de aanvraag voor een bouwvergunning voor het hockeycomplex
met de daarbij behorende voorzieningen, heeft de Afdeling Sport en Recreatie
opdracht verstrekt aan het bedrijf Oostendorp Nederland B.V. om een lichthinder-
rapport op te stellen voor de omgeving van de accommodatie van de Hockeyclub
Schillebroek en in het bijzonder voor de woningen aan de Hoge Limiet, de Ismene-
straat en de flat aan de Ledastraat. Dit bedrijf heeft een computer lichthinderonder-
zoek gedaan in 2000, gevolgd door een meting in 2002.
Het lichthinderrapport heeft in zijn onderzoek alle lichtmasten op het terrein van de
Hockeyclub Schillebroek betrokken. De lichtsterktemeting is uitgevoerd conform de
bijlage 3 en 4 van de algemene richtlijn betreffende lichthinder deel 1 van de Neder-
landse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). Slechts de lichtmasten die hinder
veroorzaken door boven de norm uit te komen, zijn beschreven in het lichthinder-
rapport. In de richtlijn is onderscheid gemaakt tussen vier typen gebieden: natuur-
gebied, landelijk gebied, stedelijk gebied en stedelijk gebied in combinatie met indu-
striegebied. Uitgangspunt bij de afleiding van grenswaarden voor lichthinder is een
maximaal toelaatbaar percentage ‘ernstig’ gehinderden van 10 procent (analoog aan
het in de Wet Geluidhinder vastgestelde maximaal toelaatbare geluidsniveau van
wegverkeer).
Bijgaand treft u het rapport uit 2002 aan.
Uit dit rapport blijkt dat voor de omgeving lichtoverlast ontstaat als gevolg van twee
van de hoge lichtmasten van veld 1. Alle armaturen van de zes overige verlichtingen
liggen binnen de grenswaarden.
De lichtmasten van veld 1 vielen onder een bouwvergunning die onherroepelijk was
ten tijde van de rechtszaak tegen de bouwvergunning waarbinnen de 42 masten vie-
len. De lichtoverschrijding kon daarom geen rol meer spelen in de rechtszaak tegen
de bouwvergunning van de 42 masten. De bouwvergunningen voor zowel de vier
lichtmasten van het hoofdveld als voor de 42 lichtmasten zijn overigens onher-
roepelijk.

Betekenis lichtnormen
Deze normen staan echter in een algemene richtlijn die niet bindend is. In 2004
werd een norm voorbereid door de NSVV die wel bindend gaat worden. Tot op dat
moment geldt alleen de norm van paragraaf 1.5 van het Besluit horeca-, sport- en
recreatie-inrichtingen. Deze stelt dat de lichtinstallatie zodanig moet worden uitge-
voerd dat directe lichtinstraling op licht doorlatende openingen in gevels of daken
van woningen wordt voorkomen.
Tot afgelopen maart 2004 is geen enkele klacht binnengekomen over lichtoverlast
bij de DCMR. De DCMR heeft een laatste reguliere controle uitgevoerd in juli 2003.
T.t.v. de rechtszaken tegen de bouwvergunningen voor de lichtmasten hebben wij
de DCMR verzocht de mate van lichtinval van de masten die buiten dit geding val-
len, te controleren. De DCMR bezat op dat moment geen lichtmeter. Dit was ook
niet noodzakelijk gezien de algemene voorschriften voor lichthinder uit het Besluit.
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Eerst nadat de aangekondigde norm standaard is, kan hierop gecontroleerd worden
m.b.v. een lichtmeter. DCMR heeft toen ook aangegeven voornemens te zijn een
lichtmeter aan te schaffen.
Uit het rapport blijkt dat er sprake is van overschrijding van de in 2004 ‘geldende’
lichtnormen van de NSVV.

Regels uren gebruik lichtmasten
In het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen zijn voorschriften vastgelegd
waaraan bedrijven moeten voldoen ter bescherming van het milieu. De voorschrif-
ten hebben de vorm van algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) die een uit-
werking zijn van de in 1993 in werking getreden Wet milieubeheer. Voor het tegen-
gaan van lichthinder van armaturen rondom sportvelden is in het Besluit vastgelegd
dat de verlichting uitgeschakeld dient te zijn tussen 23.00 en 7.00 uur en als geen
sport beoefend wordt of onderhoud plaatsvindt. De lichtinstallatie moet zodanig uit-
gevoerd worden dat directe lichtinstraling op licht doorlatende openingen in gevels
of daken van woningen wordt voorkomen.

De conclusie van het stuk is dat er geen bindende normen zijn voor de toegestane
mate van lichthinder en dat degenen die er last van hebben dus met lege handen
staan. Er zijn slechts richtlijnen die (nog) niet zijn vastgesteld door de overheid. Wel
is er een AMvB op grond van de Wet milieubeheer (zie hoofdstuk 10) die voor sport-
complexen regels geeft over de tijden waarop men gebruik mag maken van licht-
masten met kunstlicht. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur moet het duister zijn en de
lichten moeten na het gebruik meteen gedoofd worden, ook al voor 23.00 uur.
De wethouder geeft in die zin uiteindelijk ook antwoord, maar biedt wel aan om de
hockeyclub nog eens op de hoogte te brengen van de van toepassing zijnde regels
en deze te vragen om zich daar ook strikt aan te houden. Aldus geschiedt. Erg
gelukkig is Peter van Dalen niet, maar hij zal het ermee moeten doen.

Vragen bij de casus Lichthinder

1 Waarom stuurt raadslid Van Dalen de vragen naar de griffie?
2 Is het indienen van de vragen per e-mail wel geldig?
3 Bij welke taak van de raad hoort het stellen van vragen aan het college?
4 Waarom heeft beantwoording van een vraag van een raadslid topprioriteit voor amb-

tenaar Mooij?
5 Naast het vragenrecht bestaat er een ander recht met betrekking tot het vragen van

informatie. Welk recht is dat?
6 In welk(e) wetsartikel(en) is dat recht op informatie van de vorige vraag geregeld?
7 Als het college niet zou willen meewerken, hoe zou het raadslid dan zijn wens kracht

bij kunnen zetten?
8 Welke ambtelijke afdelingen kom je tegen in deze casus?
9 Wat is de taak van de griffie?
10 Wat is de taak van de secretaris van de gemeente?
11 Wat zijn functionele en territoriale commissies van de gemeenteraad?
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1.6 Vragen en opdrachten bij hoofdstuk 1

1 Uit welke organen bestaat de gemeentelijke organisatie?
2 De gemeenteraad heeft twee taken. Welke zijn dat en van welke taak is in de casus

sprake?
3 In de laatste alinea van paragraaf 1.2 staat de zin: ‘Veel gemeenten zijn echt dualis-

tisch te werk gegaan (…) hebben gesloten.’ Wat houdt dat dualisme in?
4 Wat houdt het begrip coproductie van beleid (par. 1.1) in?
5 Wat houden de begrippen autonomie en medebewind in?
6 Zijn tussen 2001 en 2012 de rijksuitgaven harder gegroeid dan de gemeentelijke uit-

gaven of andersom (par. 1.2)?
7 Aan welk beleidsterrein geven de gemeenten het meest uit (par. 1.2)?
8 Wat is het verschil tussen belastingen en heffingen?
9 Hoeveel betaal je dit jaar in jouw woongemeente aan hondenbelasting voor een bor-

der collie?
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