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………. Tijdelijke verlichting (korter dan 12 aaneengesloten dagen) valt buiten de scope van deze richtlijn. Ook voertuigverlichting en verkeerslichten vallen erbuiten.

……….. Tijdelijke verlichting (korter dan 12 dagen) valt buiten de scope van deze richtlijn, zoals
verlichting van evenemententerreinen en kerst verlichting. Ook voertuigverlichting valt erbuiten.
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Voorafgaande aan de 1e alinea van hoofdstuk 7.6.2: Voor het voorkomen van lichthinder
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Voor de beoordeling van lichthinder ten gevolge van strooilicht moet getoetst worden aan de grenswaarden van tabel 7.2, zoals opgenomen in hoofdstuk 7.1.
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Grenswaarden voor de lichtimmissie ter plaatse van een vensteropening in een gevel van een omwonende en de lichtemissie van een verlichtingsinstallatie voor openbare
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