
 

 

 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
Aan  :   College van B & W van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 
Datum  :   2 april 2019 
Onderwerp :   schriftelijke vragen ontheffingverlening assimilatieverlichting 
__________________________________________________________________ 
Toelichting 

 

Op 20 maart jl. ontving de gemeenteraad via de ingekomen stukken een brief van de KNNV 

over assimilatieverlichting in de glastuinbouw. Ook in januari heeft de KNNV een brief naar 

het college gestuurd over vergunningverlening voor verruiming van assimilatieverlichting. Tot 

op heden heeft de KNNV nog geen reactie hierop gekregen van het college. 

 

Het college van B&W heeft eerder aan de Rozenkwekers v.d. Berg Roses Nederland B.V. en 

Rosamar V.O.F. (van Marrewijk) ontheffing verleend van de verplichting om in de 

nachtperiode van  00.00 tot 06.00 uur de uitstraling van de assimilatieverlichting te beperken 

tot 75% in plaats van de wettelijk verplichte 98%. Hierdoor blijft de situatie van forse 

lichtvervuiling, die een groot deel van onze gemeente in een heldere oranjegloed zet, in de 

donkere uren van de nacht gewoon voortbestaan. Dit levert veel lichtvervuiling en verstoring 

van mens en dier op en aantasting van een gezonde leefomgeving. 

Recent is er wederom een ontheffingsaanvraag ingediend door Rodenburg Roses in 

Delfgauw voor ontheffing op de wettelijke eisen omtrent assimilatieverlichting.1 

 

Naar aanleiding van de toelichting leggen de Partij voor de Dieren en Progressief Pijnacker-

Nootdorp de volgende vragen aan u voor.  

 

Vragen 

1) Wanneer kunnen de KNNV en de NMP een antwoord van het college verwachten op 

hun brief van januari 2019? 

2) De commissie bezwaar en beroep heeft in 2018 advies gegeven over ingediende 

bezwaarschriften over de in 2018 maatwerkbesluiten voor versoepeling van de 

assimilatieverlichtingsregels. Wat was het advies, wat is oordeel van het college over 

dit advies, Op welke wijze zijn de door KNNV, NMP en bewonersverenigingen  

aangevoerde bezwaren meegewogen in de verleende maatwerkbesluiten? 

3) Is er gemeentelijke beleid m.b.t. assimilatieverlichting? Zo ja wat is dit beleid? Zo nee, 

bent u bereid om lokaal beleid hiervoor te ontwikkelen? Zo nee, waarom niet? 

                                                 
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-57047.html 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-57047.html


 

 

4) Wordt de in de toelichting vermelde nieuwe aanvraag gehonoreerd en zo ja waarom? 

Zo nee, waarom niet? 

5) Hoeveel van dergelijke vergunningen zijn er in de afgelopen vier jaar door de 

gemeente verleend en wat is de looptijd van de ontheffingen? Kunnen wij afschriften 

van deze vergunningen ontvangen, inclusief de motivering ervan?  

6) Bij eerdere beantwoording van vragen van PPN (12 juni 2018) hebt u aangegeven 

dat de wetgever de mogelijkheid heeft gegeven om, mits goed gemotiveerd, een 

maatwerkbesluit een bedrijf meer tijd te geven de bedrijfsvoering aan te passen aan 

de strengere eisen en gedurende een langere periode de huidige normen te 

handhaven. Bent u bereid strenger beleid te hanteren gericht op de motivering van 

aanvragen voor versoepeling van assimilatieverlichting? Zo nee, waarom niet? 

7) Welke ruimte ziet u voor lokaal beleid op het gebied van assimilatieverlichting? 

 

A.H.K. van Viegen    J. Nederveen     

Partij voor de Dieren    Progressief Pijnacker-Nootdorp 

 

 


