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Emmen, 27 november 2020
Geachte mevrouw Ensink, beste Jenneke,
Onlangs heeft u enkele vragen gesteld over lichthinder vanuit het kassengebied bij Erica. Hierbij de
antwoorden op uw vragen:
Alle tuinders moeten voldoen aan landelijke regels uit het zogenoemde Activiteitenbesluit. Hierin
zijn ook eisen opgenomen t.a.v. lichthinder. Enkele hoofdlijnen uit de gedetailleerde regels:
•

Deze eisen verlangen niet een honderd procent afdekking van gevels en daken. Dit
betekent dat daken van kassen voor maximaal 25% lichtdoorlatend mogen zijn.

•

Tussen oktober en maart moet het volledig donker zijn tussen 18.00 en 24.00 uur.

Als er klachten zijn over lichthinder dan doet de RUD Drenthe hier voor ons onderzoek naar en
treedt zo nodig handhavend op. Alle tuinders hebben de benodigde afschermingsmiddelen voor
daken en gevels. Klachten ontstaan vooral als deze niet goed gebruikt worden.
1. Bent u op de hoogte van de lichthinder vanuit het kassengebied bij omwonenden?
Ja. Het aantal meldingen is niet groot. Het gaat om minder dan vijf per jaar. De klachten zijn met
name in het winterseizoen.
2. Kunt u ons aangeven welke acties er afgelopen jaren genomen zijn m.b.t. toezicht en
handhaving.
Enkele keren per jaar worden er (nachtelijke) controles uitgevoerd door de RUD.
In de coronatijd is dit teruggebracht tot toezicht naar aanleiding van klachten.
3. Zijn ook sancties toegepast bij constatering van overtredingen?
Ja, er worden ook sancties toegepast. Wanneer een bedrijf de regels overtreedt, krijgt deze eerst
een waarschuwingsbrief. Verandert er niets, dan volgt een vooraankondigingen last onder
dwangsom. Vervolgens komt er een definitieve last onder dwangsom. Dit betekent dat als de
overtreding nogmaals wordt geconstateerd, de dwangsom wordt verbeurd (boete geïnd). Op dit
moment staan er vijf lopende vooraankondigingen en één definitieve last onder dwangsom open.
4. Gaat het in het gebied om meerdere ondernemers die zich niet aan de
lichthindervoorschriften houden? Of betreft het steedse dezelfde ondernemer? Of houdt
men zich wel aan de regels en vindt de waarneming van inwoners plaats binnen
toegestane tijdspaden?
Het gaat om meerdere ondernemers die de voorschriften overtraden.
5. Is er een actieplan samen met de ondernemers opgesteld om lichthinder voor
omwonenden en de natuur te verminderen?
Nee, een actieplan is niet nodig. Er zijn weinig klachten en het contact tussen de tuinders en de
omwonenden is goed. Er is altijd de bereidheid voor een gesprek. Wanneer er zaken spelen m.b.t.
overlast, weten omwonenden de contactpersonen bij de RUD goed te vinden.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Jisse Otter en Robert Kleine

