COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Lichthinder veldverlichting voetbalvereniging DCV
Te besluiten om
1. De opdrachtverlening aan Oostendorp Nederland om de veldverlichting aan te passen te
bevestigen.
Inleiding
Voorwaarden bouwvergunning
Voor de realisatie van de kunstgras voetbalvelden bij voetbalvereniging DCV heeft uw
college een bouwvergunning verleend. Een van de voorwaarden was dat veldverlichting
voldoet aan algemene richtlijn van de commissie lichthinder van de NSVV. De norm in
Krimpen aan den IJssel is dit E3 (stedelijk gebied). Dit houdt het volgende in:
1. De Ev (Lux) op de gevel mag max. 10 Lux bedragen
2. De l (cd) van elk armatuur mag max. 10.000 cd bedragen
Bij verlening van de bouwvergunning is opgenomen dat een praktijk meting moest
plaatsvinden om bovenstaande te toetsen.
Toetsing lichthinder
In februari 2012 heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel een rapport ontvangen van
Oostendorp Nederland (leverancier lichtmasten). In dit rapport zijn de theoretische waarden
voor de Verbindingsweg opgenomen.
In maart 2012 heeft de praktijk meting plaatsgevonden. In plaats van de rapportage van de
praktijkmeting is de rapportage van het theoretische onderzoek opgenomen in het dossier.
Op basis van dat rapport was er geen aanpassing noodzakelijk en is er door mij geen
verdere actie ondernomen.
Klacht omwonende Verbindingsweg
Op 15 oktober jongstleden heeft een omwonende aan de Verbindingsweg via het
contactformulier op de website een klacht ingediend i.v.m. lichthinder. Deze klacht heeft mij
op 22 oktober bereikt. Naar aanleiding van deze klacht is voornoemde verwisseling van de
rapportages aan het licht gekomen.
De klacht van de omwonende is terecht en bovendien voldoet de gemeente niet aan de
verleende bouwvergunning. Ik heb, vooruitlopend op uw besluit, op maandag 22 oktober
opdracht verleend aan Oostendorp Nederland om de benodigde aanpassing door te voeren.
Beoogd effect
Te voldoen aan de richtlijnen voor lichthinder en aan de voorwaarden van de
bouwvergunning.
Argumenten
1.1
Voldoen aan eigen bouwvergunning
De gemeente voldoet op dit moment niet aan de bouwvergunning. Met de beoogde
aanpassing is dit wel het geval.

Kanttekeningen
1.1
Opdrachtverlening vooruitlopend op uw besluit
Zoals ik in de inleiding heb aangegeven heb ik vooruitlopend op uw besluit aan
Oostendorp Nederland direct opdracht verleend om tot aanpassing over te gaan.
Dit heb ik om de volgende redenen gedaan:
a) Er is geen andere mogelijkheid voor uw college om aan de gestelde
voorwaarden van de bouwvergunning te kunnen voldoen.
b) Het maximale bedrag voor de aanpassing is met € 2.500 incl. BTW beperkt.
c) Het is voor de omwonenden van belang om zo snel als mogelijk de
lichthinder te beperken.
Financiën
De kosten voor de aanpassing bedragen naar verwachting maximaal € 2.500 incl. BTW.
Het investeringskrediet is inmiddels afgesloten. Dit houdt in dat deze (onvoorziene) kosten
ten laste moeten komen van bestaande budgetten. Op de budgetten van Sport is nog ruimte
om deze kosten te dekken. Uw college wordt geadviseerd om de kosten op het volgend
budget ten laste te brengen:
434399 Overige niet in te delen lasten - 6530101 Sportbeleid
Communicatie
De omwonende is op dezelfde dag, na ontvangst van de klacht bij afdeling Samenleving,
gebeld. Bovendien is de omwonende aangeschreven.
Uitvoering
Aan Oostendorp Nederland is op 22 oktober jongstleden opdracht verleend.
Bijlagen
N.v.t.
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