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Onderwerp 
beperking lichthinder A F C Nieuw Prinsenland 

Steenbergen; 10 mei 2012 

Aan de Raad, 
Inleiding 
Op 26 april 2012 is een brief ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten. In deze brief geeft G S 
aan hoe de lichthinder in A F C Nieuw-Prinsenland beperkt en gehandhaafd kan worden. 

Achtergrond 
Nadat Provinciale Staten in juli 2010 het inpassingsplan voor het A F C hebben vastgesteld heeft ons 
college in augustus 2010 per brief een 3 tal resterende probleempunten aan de orde gesteld. Naast 
lichthinder stonden de punten parkmanagement en landschappelijke inpassing nog open. Wat lichthinder 
betreft was er tot 2011 weinig vooruitgang bereikt, waardoor er op 14 juli 2011 een "rappelbrief 
verzonden was. Op die brief is nu reactie ontvangen. 
NB: onze wensen op gebied van parkmanagement/symbiose en borging landschappelijke inpassing zijn 
in 2011 naar wens ingevuld. 

Overwegingen 
Wat lichthinder betreft hadden we de volgende opmerkingen: 

1. het voorschrift uit het inpassingsplan A F C is niet eenduidig wat een juridisch risico oplevert als er 
bij normoverschrijding gehandhaafd moet worden; 

2. De Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) wilde de gemeente geen rol geven in de door 
haar uit te voeren uitwisseling (lees: verkoop) van lichthinderrechten. Hierdoor kan de gemeente 
haar controlerende en handhavende taak niet adequaat uitvoeren. 

Tav. 1. 
Op basis van een juridische second opinion hebben we in 2011 de provincie en T O M overtuigd van de 
noodzaak om de twee genoemde punten op te lossen. Op ons initiatief en in samenwerking met provincie 
en TOM is er een maatwerkvoorschrift opgesteld dat bij milieumeldingen of -vergunningen wordt 
opgenomen. Dit maatwerkvoorschrift treft u bij deze nota aan met het advies dit formeel vast te stellen. 
De provincie kiest ervoor om de regels van het inpassingsplan op het gebied van lichthinder niet aan te 
passen. Dit is, nu we zelf een maatwerkvoorschrift kunnen stellen, ook niet langer opportuun. 
Tav. 2. 
de TOM afgesproken dat ze de kierrechtenadministratie voert en de gemeente medewerking en inzage 
verleent. 



Deze stand van zaken is in december 2011 al aan u gemeld met de mededeling dat de provincie nog "op 
korte termijn" schriftelijk zou reageren. Inmiddels hebben we de antwoordbrief ontvangen. Ons college 
heeft op 8 mei 2012 kennis genomen van deze brief. We hebben het maatwerkvoorschrift om lichthinder 
te beperken vastgesteld en we hebben besloten de brief van G S ter kennis van u te brengen, zodat u ook 
op dit punt weer volledig op de hoogte bent. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 
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MAATWERKVOORSCHRIFT 
ASSIMILATIEBELICHTING GLASTUINBOUW 
GEBIED 

AGRO- EN FOODCLUSTER NIEUW PRINSENLAND 

Op grond van voorschrift 4.4.1 van bijlage 2 van het Besluit Glastuinbouw worden de volgende 
maatwerkvoorschriften opgenomen: 

1. 
In tegenstelling tot het gestelde in voorschrift 1.5.6 van bijlage 2 van het Besluit Glastuinbouw is vanaf 
het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van zonsopgang de gevel van een permanent opstand van 
glas of kunststof waarin assimilatiebelichting wordt toegepast, afgeschermd met materiaal dat 100% 
lichtwerend is. Dit gebeurt op zodanige wijze dat de lichtuitstraling op een afstand van ten hoogste 10 
meter van die gevel met ten minste 95 % wordt gereduceerd en de gebruikte lampen buiten de inrichting 
niet zichtbaar zijn.# 
2. 
Indien assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van minder dan 15.000 lux wordt toegepast, is, 
in tegenstelling tot het gestelde in voorschrift 1.5.5 van bijlage 2 van het Besluit Glastuinbouw, in een 
permanente opstand van glas of kunststof als bedoeld in voorschrift 1.5.1: 
a. gedurende de donkerteperiode die toepassing niet toegestaan, tenzij de bovenzijde op een zodanige 

wijze is afgeschermd dat de lichtuitstraling met ten minste 98% wordt gereduceerd, en; 
b. gedurende de nanacht die toepassing niet toegestaan, tenzij de bovenzijde op een zodanige wijze is 

afgeschermd dat de oppervlakte van de kier in het lichtscherm ten hoogste 5% van de oppervlakte 
van het teeltoppervlak bedraagt dat wordt belicht. 

c. Het gestelde onder sub b is niet van toepassing mits de inrichtingshouder, door middel van een 
daartoe afgegeven verklaring van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij of diens rechtsopvolger, 
kan aantonen dat ten aanzien van het kieren voor elk procentpunt boven de 5% elders in het gebied 
van het AFC Nieuw Prinsenland een corresponderende oppervlakte mogelijk teeltoppervlak # niet 
belicht wordt, zodat in het gebied in zijn totaliteit nooit meer dan 5% van 220 ha netto glas gekierd 
wordt in de nanacht. Binnen het bedrijf mag, onder deze voorwaarde, tot maximaal 25% van het 
teeltoppervlak gekierd worden in de nanacht. 


