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Zaaknummer : 815187  
Afdeling : Welzijnszaken Heemstede  
Portefeuillehouder : J.F. Struijf  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
ONDERWERP 
Aanpassen verlichting honkbalveld RCH Pinguïns 
 
SAMENVATTING 
Afgelopen jaar heeft de beheerder en exploitant Sportplaza van het sportpark 
Groenendaal opdracht gegeven aan CB’s LichtLab voor een onderzoek naar de 
verlichting van het honkbalveld. Aanleiding hiervoor waren klachten over 
lichthinder. Uit het onderzoek van CB’s LichtLab is gebleken dat de 
lichtsterktewaarde van deze armaturen te hoog is.  
 
Gezien deze constatering en de aanbevelingen van CB’s LichtLab alsmede de 
prioriteiten op het gebied van de energietransitie uit de nota duurzaam Heemstede 
2020-2024, voornemens te zijn over te gaan tot het installeren van ledverlichting bij 
het honkbalveld bij RCH Pinguïns en hiervoor € 110.110 (incl. BTW) op te nemen 
in de Voorjaarsnota 2021. De meerjarige financiële consequenties te verwerken in 
de Kadernota 2022-2025 (€ 4.456 aan kapitaalasten per jaar).  
 
Alvorens hiertoe over te gaan de commissie Samenleving eerst in de gelegenheid 
te stellen om haar zienswijzen kenbaar te maken. 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Nota Sport en Bewegen 
Meerjarenonderhoudsplan sportpark Groenendaal 
Nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 
 
BESLUIT B&W 

1. Kennis te nemen van de rapportage van CB’s LichtLab inzake 
lichtmetingen honkbalveld RCH Pinguïns; 

2. Voornemens te zijn de verlichting van het honkbalveld bij RCH Pinguïns 
aan te passen en over te gaan tot het laten installeren ledverlichting  
ad € 110.110 (incl. BTW) (€ 4.456 aan kapitaalasten per jaar); 

3. Voornemens te zijn de financiële uitkomsten hiervan in de Voorjaarsnota 
2021/Kadernota 2022-2025 te verwerken: 

4. Het besluit voor te leggen aan de commissie Samenleving om haar 
zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk). 

 
AANLEIDING 
Uit het onderzoek van CB’s LichtLab is gebleken dat de lichtsterktewaarde van de 
armaturen van het honkbalveld bij RCH Pinguïns te hoog is. Gezien deze 
constatering en de aanbevelingen van CB’s LichtLab, alsmede de prioriteiten op 
het gebied van de energietransitie uit de nota duurzaam Heemstede 2020-2024, 
over te gaan tot het installeren van ledverlichting bij het honkbalveld bij RCH 
Pinguïns en hiervoor € 110.110 (incl. BTW) op te nemen in de Voorjaarsnota 2021. 
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MOTIVERING 
Algemeen 
In de nota duurzaam Heemstede 2020-2024 zijn 5 hoofdthema’s benoemd op het 
gebied van duurzaamheid. Eén van deze hoofdthema’s betreft de energietransitie. 
Met de energietransitie wordt onder andere ingezet op het verminderen van de 
CO2-uitstoot. Dit betreft enerzijds het terugbrengen van de vraag naar energie 
(energiebesparing) en anderzijds het verduurzamen van het energieaanbod. Het 
overgaan naar ledverlichting op het sportpark Groenendaal is één van de 
onderdelen van deze energietransitie in Heemstede. Sportplaza, beheerder en 
exploitant van sportpark Groenendaal, heeft inmiddels opdracht gegeven om de 
implicaties van het overgaan naar ledverlichting op het gehele sportpark in beeld te 
brengen. Uiteraard zal deze rapportage te zijner tijd met de raad besproken 
worden.  
 
Aanpassen verlichting honkbalveld RCH Pinguïns 
Gezien de combinatie van aan de ene kant de ambitie uit de nota Duurzaam 
Heemstede 2020-2024 om over te gaan tot ledverlichting op het gehele sportpark 
Groenendaal (inclusief het honkbalveld) en aan de andere kant de geconstateerde 
overschrijding van de lichtsterktewaarde van de armaturen bij het honkbalveld op 
sportpark Groenendaal, heeft het college gemeend om nu direct met een voorstel 
te komen om het over te gaan tot ledverlichting bij het honkbalveld en daarmee de 
lichthinder voor de omwonenden te verminderen en binnen de normen te brengen. 
 
Alvorens hiertoe over te gaan wordt de commissie Samenleving eerst in de 
gelegenheid gesteld haar zienswijzen kenbaar te maken.  
 
GEVRAAGDE ZIENSWIJZE 
De commissie Samenleving wordt gevraagd haar zienswijzen kenbaar te maken 
over: 

1. het voorstel om de verlichting van het honkbalveld bij RCH Pinguïns direct 
te laten aanpassen en over te gaan tot het laten installeren ledverlichting 
vooruitlopend op het algemene onderzoek naar ledverlichting op sportpark 
Groenendaal;  

2. de financiële uitkomsten hiervan ad € 110.110 (incl. BTW) in de 
Voorjaarsnota 2021 te verwerken en de meerjarige financiële 
consequenties te verwerken in de Kadernota 2022-2025 (€ 4.456 aan 
kapitaalasten per jaar).  

 
FINANCIËN 
Algemeen 
De kosten voor het aanpassen van de verlichting van het honkbalveld bij RCH 
Pinguïns en het overgaan naar ledverlichting bedragen € 110.110 (incl. BTW). De 
financiële consequenties hiervan zullen conform worden verwerkt in de 
Voorjaarsnota 2021.  
 
Kapitaallasten  
De gemeente hanteert een afschrijvingstermijn van 30 jaar voor 
veldverlichtingsarmaturen conform de vigerende nota activabeleid. Dit resulteert in 
€ 4.456 aan kapitaallasten per jaar. Deze worden meerjarig verwerkt in de 
Kadernota 2022-2025 e.v. 
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Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 
De bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21% btw. Een deel van de btw op de 
investering zal gecompenseerd worden via de ‘regeling specifieke uitkering 
stimulering sport’ (SPUK) van het Rijk. Deze regeling subsidieert maximaal 17,5% 
van de bestedingen. Voor 2021 bedraagt het totale beschikbare bedrag € 182 
miljoen. Wanneer het totaal van de aangevraagde uitkeringen het beschikbare 
budget overschrijdt, worden de aanvragen naar rato verleend. 
 
PLANNING/UITVOERING 
20-04-2021: Collegebesluit. 
11-05-2021: Zienswijze Commissie Samenleving. 
24-06-2021: Raadsvergadering (Voorjaarsnota 2021). 
Na positieve besluitvorming volgt een aanbestedingstraject. 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Met het bestuur van RCH Pinguïns en de manager van Sportplaza Groenendaal 
Heemstede bv heeft overleg plaatsgevonden over de aanbevelingen in de 
rapportage van CB’s LichtLab inzake lichtmetingen honkbalveld RCH Pinguïns. In 
de rapportage van CB Lichtlab worden 3 opties genoemd om de lichthinder te 
verminderen en binnen de normen te brengen (zie blz. 13 rapportage CB’s 
LichtLab onder aanbevelingen).  
 
Uit dit overleg is naar voren gekomen dat optie 1, het overgaan naar ledverlichting, 
waarbij ledarmaturen beter uitgericht kunnen worden en de hoeveelheid 
ledarmaturen per mast gereduceerd kan worden met 2 à 3 stuks per mast, de 
meest reële optie is.  
 
Optie 2 vervangen van de bestaande masten voor een hogere versie van 27 meter 
Deze optie Is afgevallen, omdat deze optie niet binnen het bestemmingsplan past 
en daarnaast een veel duurdere optie is. 
 
Optie 3 bijplaatsen van 5 masten en vervolgens verdelen van de schijnwerpers. 
Deze optie is afgevallen, omdat deze optie uitgaat van het handhaven van de 
bestaande schijnwerpers, dus geen overgang naar ledverlichting betekent. 
Weliswaar kan deze optie ook in ledverlichting uitgevoerd worden, maar dat biedt 
geen meerwaarde t.o.v. optie 1.  
 
DUURZAAMHEID 
In de nota duurzaam Heemstede 2020-2024 zijn 5 hoofdthema’s benoemd op het 
gebied van duurzaamheid. Eén van deze hoofdthema’s betreft de energietransitie. 
Met de energietransitie wordt onder andere ingezet op het verminderen van de 
CO2-uitstoot. Dit betreft enerzijds het terugbrengen van de vraag naar energie 
(energiebesparing) en anderzijds het verduurzamen van het energieaanbod. Het 
overgaan naar ledverlichting op het sportpark Groenendaal (inclusief het 
honkbalveld) is één van de onderdelen van deze energietransitie in Heemstede. 
 
Terugverdienperiode 
De terugverdienperiode voor de overgang naar ledverlichting op het honkbalveld 
bij RCH Pinguïns is naar verwachting 8 à 10 jaar.  
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BIJLAGEN 
1. Rapportage CB’s Lichtlab. 


