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Betreft: Padelbanen en tennispark Marlot, aanvraag plaatsing 8 lichtmasten
Geacht College, geachte Raadsleden,
U heeft op 29 juli jl. een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen
(GMB-2022-358178) voor de plaatsing van acht lichtmasten in park Marlot (publicatiedatum
4 augustus jl.).
De voorgenomen plaatsing van deze lichtmasten houdt verband met de renovatie van
tennispark Marlot en de voorgenomen aanleg van vier padelbanen. Over de renovatie zijn
meerdere aanvragen gedaan, zie nrs 358297, 355997 en 305781. Daarbij zijn we vooral
bezorgd over een toename van verharding en een afname van bomen en groen. Zie ook onze
eerdere brief, in de tweede bijlage.
Het zal u niet ontgaan zijn dat padelbanen als paddenstoelen de grond uitschieten, maar
landelijk ook steeds meer bezwaren oproepen, zeker als ze in of nabij groengebieden
worden gepland. Die bezwaren richten zich vooral op de transparante wanden (waartegen
vogels zich te pletter kunnen vliegen), geluidsoverlast en, de focus van deze brief, de
nadelige effecten van verlichting.
In dit verband brengen wij u onze brief van 8 november 2021 in herinnering, met name
hoofdstuk 2; deze brief is als bijlage bijgevoegd. Hieronder treft u uit die brief alvast de link
aan naar de aspecten die betrekking hebben op verlichting en een korte samenvatting
daaruit:
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 vijf meter op het groen, waarbij uitstraling
op het water te allen tijde wordt voorkomen”.
Vanwege de verwachte impact op (de vliegbewegingen van) vleermuizen en de hinder voor
vogels, niet alleen voor de ’s-nachts actieve bosuil, maar ook voor de ter plekke nestelende
en verblijvende (broed)vogels, willen wij alvast bij u neerleggen dat wij zeer kritisch staan
tegenover de plaatsing van lichtmasten in dit groengebied.
Breder beschouwd adviseren wij u een knip aan te brengen en de voorgenomen aanleg van
padelbanen in of langs een groengebied aan strengere criteria te onderwerpen dan een
voorgenomen aanleg in een bestaand, buiten het groen gelegen stenen sportcomplex.
Wij zijn graag tot nadere uitleg bereid.
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