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GEMEENTE BOEKEL

Schriftelijke vraag van fractie CDA

d.d.17-8-2020
(ex artikel 38 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel)
Onderwerp:
Rode straatverlichting op klein Rondeel (nieuwbouwplan De Run)
Toelichting:
Door Fractie CDA zijn vragen gesteld met betrekking tot de geplaatste rode straatverlichting aan de
buitenrand van plan De Run. In deze reactie geven we antwoord op de gestelde vragen.
Vraag/vragen en antwoord:
1. Bent u ervan op de hoogte dat inwoners zich storen aan de rode straatverlichting aan Klein Rondeel en Den Dries, de
straten direct naast het Ecodorp, omdat het de uitstraling heeft van een tippelzone?

Ja. Overigens vindt ook het College de gekozen verlichting geen succes.
2. De rode straatverlichting was een wens van het Ecodorp.1 Wat gaat u eraan doen om ook de wensen/bedenkingen van
andere omwonenden te horen en mee te wegen?

Ecodorp heeft in het verleden gevraagd om natuurvriendelijke verlichting voor heel plan De Run. Het
toepassen daarvan is voor ons geen nieuw fenomeen, zie fietspad De Donk en fietsroute De
Voskuilen. Doel daarbij is het zo min mogelijk verstoren van het natuurlijk gedrag van nachtdieren. In
plan De Run kiezen we ervoor om aan de zuidrand (naar het open gebied toe) natuurvriendelijke
verlichting te kiezen. Daar zit ook de locatie Ecodorp.
Oorspronkelijk was ons plan om ook daar te kiezen voor de eerder toegepaste groene verlichting.
Onze adviseur gaf aan dat er een meer vriendelijke variant bestaat, de amberkleurige verlichting. Nu
–in de ruwbouwfase- zijn 3 lampen aan de zuidrand geplaatst. Uiteindelijk komen daar zo’n 10
lampen te staan. Bij wijze van proef hebben we ingestemd met de amberkleurige variant.
Ook wij vinden dat deze wel heel rood is uitgevallen. We hebben daarom in eerder stadium zelf al
aangegeven dat we dit experiment niet geslaagd vinden. Natuurvriendelijke verlichting vinden we
goed maar er moet ook draagvlak zijn bij bewoners. Met onze adviseur zijn we aan het kijken welke
kleur verlichting het dan moet worden. Voor de winterperiode willen we de lampen vervangen
(alleen de brander, het armatuur en de mast kunnen blijven)
3. Heeft u kennisgenomen van het interview in het NRC2 (d.d. 3 augustus 2020) met ecoloog Dr. Ir. Kamiel Spoelstra waarin
hij stelt dat het ‘’in het algemeen … het best [is] om blauw, koud licht te vermijden: dat kan prima door warm wit licht te
gebruiken’’?

Ja. Een interessant stuk dat aantoont dat we nog veel niet weten. Dat we met de keuze van de
verlichting rekening moeten houden met de aanwezige nachtdieren is duidelijk. Dat we hier actief
mee bezig zijn is goed. De gemeente Boekel is al jaren uiterst terughoudend met het plaatsen van
nieuwe verlichting. Dat blijkt de meest juiste keuze. Nu nog komen tot de meest ideale keuze.
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Overigens is er nog een ander aspect, de veiligheid. Zo’n 20 jaar geleden is gestart met het vervangen
van warm wit licht in helder wit licht. Dat met als doel de herkenbaarheid (kleuren en scherpte) juist
te verhogen. Dat alles als onderdeel van het programma “politie keurmerk veilig wonen”. Dat die
keuze dan weer andere problemen met zich meebrengt toont aan dat verlichten maatwerk is.
4. Bent u ervan op de hoogte dat rood licht voor andere diersoorten dan de langzamere soorten vleermuizen en bosmuizen
juist nadelig is, zoals voor padden3 en voor trekvogels en dat nachtvlinders ‘’óók onder rood licht in aantal achteruit
[gaan]’’4?

Ja, door het lezen van dit stuk nog een extra. Overigens zijn er vele onderzoeken waarvan de
conclusies niet altijd op 1 lijn zitten.
5. Bent u op basis van het gestelde onder vragen 1, 3 en 4 voornemens om het rode licht te vervangen door bijv. warm wit
licht, zoals in lijn met het advies van Dr. Ir. Kamiel Spoelstra (vooraanstaand onderzoeker op dit thema)? Zo nee, waarom
niet?

Ja. Zoals gesteld is die opdracht al gegeven. Alleen willen we –in de gegeven omstandigheden- nog
tot de meest juiste keuze komen.
6. Deelt u de mening van het CDA dat het vervangen van de rode verlichting aan Klein Rondeel en Den Dries door bijv. warm
wit licht zowel recht doet aan de ambities van het Ecodorp als aan de wensen/bedenkingen van andere omwonenden?

Wij zijn van mening dat warm wit licht een oplossing kan zijn. Alvorens daarvoor te kiezen kijken we
eerst of er nog betere alternatieven zijn. Wij zoeken inderdaad naar een oplossing die zoveel als
mogelijk invulling geeft aan ambities, wensen en bedenkingen van allen.

Antwoord van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27-8-2020
Zie bovenstaand.

