Motie
Onderwerp motie:

Straatverlichting Naardereiland

Vergaderdatum:

14 februari 2018

Agendapunt (nr en naam):

3E

Visie buitenruimte Gooise Meren (629893)

Status:
Ingediend
Ondergenoemde raadsleden dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
ROEPT HET COLLEGE OP:
1.

De straatverlichting in de nieuwe wijk “Naardereiland” i.o.m. de ontwikkelaar zodanig te verbeteren dat deze meer in lijn
is met de Visie buitenruimte Gooise Meren, in het bijzonder voor wat betreft “de afstemming op locatie specifieke
omstandigheden en behoeften, waarbij geldt dat we zeer terughouden zijn met verlichting met het oog op
duurzaamheid”, alsmede ten aanzien van de gekozen uitgangspunten dat buitenverlichting “bevorderlijk is voor de sfeer
en beleving in de buitenruimte” en dat “licht op maat in buitengebieden essentieel is voor de bescherming van flora en
fauna”;
2. De raad vóór 1 mei nader te informeren over de uitvoering van deze motie.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting1
Overwegende dat:
1. De bewoners van de nieuwe wijk “Naardereiland” recent hun intrek hebben genomen en het project in de komende
maanden wordt opgeleverd;
2. De straatverlichting in deze nieuwe wijk oorspronkelijk in een andere vorm door de ontwikkelaar is gepresenteerd en het
gekozen alternatief zowel esthetisch als praktisch niet in de smaak valt bij de bewoners;
3. Het licht dermate fel is dat het automobilisten kan verblinden, hetgeen tot veiligheidsrisico’s kan leiden – o.a. bij het
doorkruisen van de drukke fiets- en voetgangersstrook bij de entree van de wijk;
4. De huidige verlichting pijnlijke verblinding tot gevolg kan hebben bij vleermuizen, terwijl het eiland een belangrijke
trekroute is voor deze diersoort (zie ook: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/natuur-en-milieu/verbindennatuurgebieden/vleermuisvriendelijke-verlichting/);
5. Bewoners het als zeer storend ervaren dat hun slaapkamers in de nachtelijke uren extreem fel worden verlicht;
6. De straatverlichting geen eenheid vormt met die op het aangrenzende gebied (zoals het recreatiestrand en de
appartementencomplexen aan de IJsselmeerweg);
7. Er volgens de leverancier diverse alternatieven cq. oplossingen zijn, zoals dimmers en gedeeltelijke afdekkappen, maar
gemeente en ontwikkelaar hier tot dusver niet toe zijn overgegaan;
8. De bezwaren van bewoners reeds geruime tijd genoegzaam bekend zijn bij de gemeente en de ontwikkelaar.
Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Jelmer Kruyt (GDP)

