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Vergunningen voor padelbanen: eisen voor vogels en lichtbeleid, geluid en verkeer

Geacht College, geachte Raadsleden,

Landelijk worden de bezwaren tegen padelbanen steeds groter. Zie bijv. de t.v. uitzending
van 29 oktober bij MAX Meldpunt (NPO2 19.25u.) over het geluid (en licht). Daarbij ging het
om licht- en geluidhinder voor omwonenden.
Ook op veel plekken in Den Haag en omgeving zijn padelbanen aangelegd en gepland. Vaak
nabij groen, groengebieden, ecologische verbindingszones of zelfs bij een Natura 2000
gebied. Hierna wijzen wij daarom op het belang om de daar voorkomende natuur te
beschermen, met name vogels en vleermuizen. We bepleiten de volgende
eisen/aandachtspunten bij het uitgeven van een vergunning voor de aanleg van
padelbanen:
1. Vergunningvoorwaarden om te voorkomen dat vogels tegen transparante wanden
vliegen
Uit de Wet Natuurbescherming volgt een zorgplicht. Daarom moeten vogels worden
beschermd tegen het opvliegen tegen de transparante wanden van de padelbanen. Daartoe
moeten maatregelen worden geëist in de omgevingsvergunningen, zoals beschreven in
bijgaand artikel van Nature Today en benoemd door Vogelbescherming Nederland in een
factsheet:
https://www.naturetoday.com/intl/nl/naturereports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=usermailing&msg=28134
Factsheet Voorkom Raamslachtoffers

2. Voer het gemeentebeleid aangaande verlichting uit
Daarnaast wijzen we ook op het gemeentebeleid aangaande licht:
RIS298658 bijlage Richtlijn Licht op Natuur (p22)
“o Indien een sportveld nog niet is verlicht en verlichting gewenst is, zal dit moeten worden
getoetst aan de Wet Natuurbescherming (vanwege vleermuizen).”
“• Indien sportvelden/-complexen of gebouwen aanwezig zijn in of grenzend aan een
groengebied, wordt de verlichting dusdanig aangepast dat effecten op natuur/uitstraling
van licht naar de omgeving wordt voorkomen door toepassing van Road Light, niet gericht
op naastgelegen groen/water. Waar mogelijk wordt de lichtintensiteit verminderd”
(p24)”Nabij ecologische verbindingszones:
• Autowegen, wandel- en fietspaden die grenzen aan ecologische verbindingszones, worden
dusdanig verlicht dat uitstraling van licht op de ecozones wordt voorkomen door toepassing
van Road Light met een maximale uitstraling van 5 meter op het groen, waarbij uitstraling
op water te allen tijde wordt voorkomen.”
3. Aandacht voor verstoring door geluid, ook in groengebieden
Er is terecht veel aandacht voor de enorme hoeveelheid geluid die deze nieuwe tak van
sport produceert.
Zie Aanleg padelbanen: welke (on)mogelijkheden bieden bestemmingsplannen?
Daarnaast is extra geluid ook hinderlijk voor rustzoekende wandelaars, bijvoorbeeld in Klein
Zwitserland.
4. Aandacht voor de locatie van padelbanen
In Klein Zwitserland zijn de padelbanen gepland aan het eind van een nu weinig gebruikte
smalle weg naast de ecologische verbindingszone.
Padelbanen worden jaarrond en de hele dag intensiever gebruikt dan andere
sportvoorzieningen. Daarom is het het beste deze aan te leggen bij een normale
verkeersweg met parkeervoorzieningen, om extra verkeer (en stikstof) door /naast het
groen te vermijden.
Graag vernemen wij van u, of u deze eisen/aandachtspunten zult opnemen/betrekken bij
het (al dan niet) uitgeven van omgevingsvergunningen voor padelbanen. Wij zijn graag tot
nadere toelichting bereid.
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