
n 12. Kc.fi 

8-t 

n 
i I 1 =PEgüu.ft(^ 2-012-

Motie 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 13 februari 2012; 

gelezen het raadsvoorstel RVOl 1.0243, agendapunt 008, betreffende het voorstel tot het 
vaststellen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011; 

Overwegende dat: 
o tijdens de commissievergadering Stadsontwikkeling en -beheer op 6 februari j l . bleek dat 

de door de tennisvereniging Julianadorp gewenste lichtmasten in eerste instantie wel 
waren opgenomen, maar dat de zinsnede later is aangepast; 

e de commissie zich unaniem positief uitsprak over de wens van de tennisvereniging 
Julianadorp om lichtmasten te realiseren met behulp van duurzame (LED) verlichting; 

o de afgelopen jaren de toepassing van LED verlichting (ook bij sportaccommodaties) sterk 
in opmars is (denk hierbij aan sportpark Woensel Noord in Eindhoven, dat in 2009 
voorzien is van dynamische led-verlichting); 

o naast energiebesparing, ook een groot voordeel is dat het strooilicht drastisch wordt 
beperkt. 

• ook bij het Upton Leisure Centre in het Engelse Chester dergelijke verlichting is 
toegepast, waarbij de lichten naar de grond zijn gericht, waardoor de uitstraling tot een 
minimum is beperkt, terwijl het veld toch perfect is verlicht; 

o met een dergelijke verlichting in ruime mate rekening wordt gehouden met de bezwaren 
van de eigenaren/gebruikers van de recreatiewoningen; 

verzoekt het college: 
bij de beoordeling van een vergunningaanvraag van tennisvereniging Julianadorp voor het 
plaatsen van lichtmasten de volgende uitgangspunt te betrekken: 
1. duurzame (LED) verlichting voor lichtmasten van maximaal 10 meter; 
2. de tennisvereniging Julianadorp bekostigt zelf de rapportage waaruit dient te volgen dat 

lichtmasten ter plaatse geen belemmering vormen voor Natura 2000, 
3. het plaatsen van lichtmasten heeft voor de gemeente geen nadelige financiële gevolgen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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