De heer R. Mulders

Uw kenmerk

schriftelijke vragen d.d. 22
oktober 2021
Zaaknummer
83848-2021
Voor informatie Warner Pander

Onderwerp vragen over deelname aan de actie: Nacht van de Nacht

Datum
Bijlagen

23-11-2021

Geachte heer Mulders,
Naar aanleiding van uw schriftelijke vragen van 22 oktober bent u, in verband met de termijn van 30 oktober
waarop de actie betrekking heeft en waarop de vragen betrekking hebben, op vrijdag 29 oktober al inhoudelijk
geïnformeerd. Hierbij willen we nader schriftelijk ingaan op uw vragen en deze beantwoorden.

1.

Doet Raalte mee aan de Nacht van de Nacht activiteiten zoals door veel maatschappelijke organisaties wordt
gepromoot, o.a. NMO?

We hebben als gemeente niet meegedaan aan de actie Nacht voor de Nacht, waarmee aandacht wordt gevraagd
voor de lichtvervuiling die openbare verlichting en verlichting op kenmerkende gebouwen veroorzaakt.

2.

Kan in het kader van de Nacht van de Nacht op 30 oktober a.s. van 20.00 tot 22.30 uur in alle openbare- /
gemeentelijke gebouwen de verlichting UIT!

In onze gemeentelijke gebouwen brandt ‘s nachts alleen die verlichting die nodig is voor beveiliging. Dit is
minimaal en wordt in het kader van veiligheid niet uitgezet.

3.

Kan er een persbericht over de Nacht van de Nacht verspreid worden waardoor ook anderen gestimuleerd
worden om mee te willen doen.

We hebben geen persbericht uit gedaan.

4.

Kan er een oproep gedaan worden aan beheerders en gebruikers van gemeentelijke gebouwen zoals bijv.
scholen, sportaccommodaties, gemeentelijke monumenten, en zo voorts, om ook op 30 oktober a.s. de
verlichting UIT te zetten?

We hebben zelf niet meegedaan met de actie en in dat kader ook geen oproep gedaan ter promotie van de actie.

5.

Kan het college nog eens kritisch kijken naar het eigen lichtbeleid en in de geest van dit eigen beleid de
onnodige verlichting op de onnodige tijden op de onnodige plaatsen en -in en bij gebouwen ook UIT te
zetten. Zelfs als het LED verlichting betreft is het toch onnodig verstoring van het milieu, belasting van het
klimaat en energieverspilling. Dit is een maatregel die het hele jaar uitgevoerd kan worden.

Het college is zich bewust van het effect van de openbare verlichting en probeert daarbij de overlast van
lichthinder tot een minimum te beperken. Om onder andere deze overlast zoveel mogelijk te voorkomen heeft uw
raad daarvoor het beleidsplan: “Beleidsplan Licht in de openbare ruimte” vastgesteld. Deze is te vinden op
volgende site: https://raalte.verlichtinginbeeld.nl/. Één van de belangrijkste uitgangspunten in het beleidsplan is:
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“Donker waar mogelijk, licht waar nodig!”. Daar waar verlichting nodig is streven we bij vervangingen naar een
verlichtingssterkte van 70% van de landelijke Richtlijn Openbare Verlichting. Daarnaast hanteren we een
dimprotocol waarbij in de nachtelijke uren het lichtniveau naar 50% (van 70%) wordt teruggebracht. Hiermee
betrachten we én in de veiligheidsbehoefte te voorzien én de belasting op de natuur in de nachtelijke uren zo
gering mogelijk te houden. Daar waar de verlichting van terreinen de afgelopen jaren is vervangen en is voorzien
van LED verlichting wordt de verlichting op de parkeerplaatsen in de nachtelijke uren al uitgeschakeld.
Voorbeelden hiervan zijn de parkeerplaatsen bij sportpark Rohda Raalte en Mariënheem en de carpoolplaats in
Mariënheem.
Het verlichten van de gevels van karakteristieke / monumentale gebouwen moet nader onderzocht worden. Daar
waar deze verlichting gekoppeld is aan de openbare verlichting is het separaat uitzetten niet mogelijk zonder ook
een deel van deze openbare verlichting uit te schakelen. Dit is in het kader van sociale veiligheid niet wenselijk.
Daar waar de gevelverlichting niet gekoppeld is aan de openbare verlichting kan het verlichten in de nachtelijke
uren heroverwogen worden.
Naar aanleiding van uw gestelde vragen laat het college onderzoeken op welke wijze de gemeente kan bijdragen
aan toekomstige acties “Nacht van de Nacht”, teneinde meer aandacht te vragen voor de donkerte van de nacht.
Vertrouwende hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoorden.

Met vriendelijke groet
burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

de (loco)secretaris
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de burgemeester
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