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Raadslid Johan Ursem van de fractie CDA heeft technische vragen ingestuurd over het raadsvoorstel
LED-verlichting sportaccomodaties.
1. Bij een aantal voetbalvelden voor wedstrijden staat een norm van > 120 lux en bij anderen
staat een norm voor wedstrijden van > 200 lux. Dat werkt vervolgens door in het aantal
armaturen (8 versus 12). Waarom die verschillen?
a. Je kan velden verdelen in drie soorten verlichting. Voor trainingsvelden wordt 75 lux
gehanteerd door de KNVB. Voor velden waar in de avond wedstrijden op worden
gespeeld is de norm 200 Lux. Daarnaast heb je een tussencategorie voor velden waar
af en toe een wedstrijd op wordt gespeeld. Bijvoorbeeld een inhaalwedstrijd of voor
de beker. Daarvoor is 200 lux eigenlijk veel te veel en dit kost ook veel meer energie.
Daarom wordt de norm van 120 lux voor dit soort velden gedoogd door de KNVB. In
overleg is besproken op welke velden dit van toepassing is. Daarbij moet wel gezegd
worden dat de normen door de KNVB steeds stringenter opgenomen worden, maar
dit wordt nog wel op veel plekken als zodanig toegepast. Het verschil tussen 200 en
120 lux is dus een heel praktische uitwerking.
2. Bij Victoria in Obdam mis ik de twee handbalvelden in het overzicht. Wat is daarvoor de
verklaring?
a. Deze zijn al van LEDverlichting voorzien in samenwerking met de gemeente.
3. Waarom heeft Zuidermeerder geen wedstrijdveld met bijbehorende verlichting maar alleen
trainingsveldverlichting?
a. In de rapportage van Sportstroom is het A- veld van Zuidermeer als trainingsveld
weergegeven. Dit klopt niet. Het trainingsveld ligt ernaast. Dit zal impact hebben op
de totale kosten. Er is echter een ruim budget ingeschat.
4. Berkhout en Hensbroek missen in het overzicht. Is daar LED-verlichting aanwezig en ook
zodanig dat op beide sportcomplexen in de avonduren wedstrijden gespeeld kunnen worden
conform de lichtnorm van de KNVB?
a. Bij vv Berkhout en Apollo ’68 is al LEDverlichting gerealiseerd, dus deze zijn niet
opgenomen in het overzicht.

