Collegebericht

Datum
Onderwerp
Aanleiding
Portefeuillehouder

10 september 2019
E-mail Buurt Comité Nova (hierna: BCN) inzake aanpassen
lichtmasten honkbalveld
Lijst ingekomen stukken 29 mei jl., toelichting ten aanzien van
aanpassen lichtmasten honkbalveld
J.F. Struijf

Geachte leden van de raad,
In uw vergadering van 29 mei jl. hebt u besloten de e-mail van Buurt Comité Nova inzake
aanpassen lichtmasten honkbalveld (lijst ingekomen stukken raad d.d. 29 mei 2019 nr. 2) in
handen te stellen van het college voor een toelichting aan de raad. Hieronder vindt u deze
toelichting. Een kopie van dit collegebericht zal ter informatie ook worden toegezonden aan
BCN.
Verzoek om handhaving
In de betreffende e-mail vraagt BCN kortgezegd om de lichtmasten en/of verlichting van het
honkbalveld bij RCH Pinguïns op Sportpark Groenendaal aan te passen op een dusdanige
wijze dat de omwonenden, volgens BCN, geen lichthinder meer ondervinden. Deze e-mail
moet worden gezien als een verzoek om handhaving van BCN ten aanzien van de
lichtmasten/verlichting op het honkbalveld.
Historie
Op 28 mei 2009 heeft de toenmalige gemeenteraad het besluit genomen het honkbalveld
aan te passen. Met de aanpassingen van het honkbalveld, welke zijn uitgevoerd in 2010, zijn
tevens een aantal lichtmasten verplaatst. Deze aanpassingen van het honkbalveld waren
noodzakelijk aangezien de afmetingen van het honkbalveld niet meer voldeden aan de eisen
van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB).
Naar aanleiding van een eerder schrijven van BCN met het verzoek tot aanpassing van de
honkbalverlichting op sportpark Groenendaal hebben er diverse overleggen plaatsgevonden
met vertegenwoordigers van BCN, de exploitant van Sportpark Groenendaal, Sportplaza en
vertegenwoordigers van de gemeente. Tevens heeft er een lichtschouw plaatsgevonden
onder leiding van een sportveld verlichtingsexpert, voorgenoemden waren hierbij aanwezig.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een meting van de Omgevingsdienst IJmond naar de
lichtemissie op de gevel van diverse woningen rond het honkbalveld. Hiervan is door de
Omgevingsdienst IJmond een rapport opgemaakt. Uit deze lichtmeting blijkt dat er in ieder
geval geen overschrijding is van de grenswaarde voor de lichtemissie van een
verlichtingsinstallatie voor sportaccommodaties (gemeten op de gevel van een woning
tussen 7.00 en 23.00 uur).
Vervolg
Om als college een besluit te kunnen nemen ten aanzien van het verzoek om handhaving is
echter wel nader onderzoek nodig naar de honkbalverlichting. Met dit nadere onderzoek
wordt de lichtsterkte in de candela (cd) bepaald. Kortgezegd is de candela de lichtsterkte
van een armatuur richting de waarnemer. De opdracht voor de uitvoering van dit onderzoek
is inmiddels door Sportplaza Groenendaal Heemstede bv, de exploitant van Sportpark
Groenendaal, gegeven. Zodra deze resultaten binnen zijn kan er een besluit door het college
worden genomen ten aanzien van het verzoek om handhaving.
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