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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidpias 

Overwegende dat: 

op grond van artikel 3.58 lid 2 van het Activiteitenbesluit het college maatwerkvoorschriften voor de 
nanacht kan vaststellen, die afwijken van het minimale afschermpercentage van 74 % dat is vastgesteld 
in het eerste lid van dat artikel En dat het college van deze mogelijkheid gebruik wil maken; 

uit het vooroverleg met de rozenkwekers en in de werkgroep assimilatiebelichting blijkt dat het 
hanteren van de in artikel 3.58 lid 1b voorgeschreven minimale afschermingspercentage van 75% 
onder bepaalde weersomstandigheden leidt tot een klimaat in de kas dat een negatief effect heeft op 
de gewasgroei en leidt tot een toenemende milieubelasting door een hoger gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en een grotere emissie van C 0 2 e n dat de factoren buitentemperatuur en 
windsnelheid bepalend zijn voor de weersomstandigheden die van invloed zijn op het klimaat in de kas; 

de onderbouwing van een verzoek van de rozenkweker is gebaseerd op huidige stand van de techniek. 
De wetgever streeft er naar om op de duur de nanacht uit te faseren en de donkerperiode uit te 
breiden. Ontwikkelingen in de sector zullen daar ook aan moeten bijdragen.De huidige stand van de 
techniek is op dit moment nog niet zover. Daarom is gekozen om deze maatwerkvoorschriften voor 
een beperkte periode tot 1 mei 2017 vast te stellen. Na afloop van deze termijn moet opnieuw worden 
beoordeeld welke afschermpercentages haalbaar zijn bij de dan best beschikbare technieken. 

per afweging wordt meegenomen dat de afstand tot woningen van derden zodanig is, dat de uitstraling 
van assimilatiebelichting aan de bovenzijde van de kas geen directe lichthinder veroorzaakt bij 
woningen van derden. 

de lichtemissie van invloed is op de ontwikkeling van mens, plant en dier. 
Negatieve effecten op de nachtrust zijn aanwezig bij directe lichtinval in woningen. De woningen van 
derden zijn zodanig gesitueerd ten opzichte van de kas dat de uitstraling van assimilatiebelichting aan 
de bovenzijde van de kas geen directe lichtinval veroorzaakt in de woningen. De gevels (zijkanten) van 
de kas moeten van zonsondergang tot zonsopgang afgeschermd zijn. 

extra lichtemissie vanuit de kas effecten heeft op het leef- en fourageergebied van nachtvogels, 
trekvogels en vleermuizen. In de databank van het Natuurloket is gekeken of er "lichtgevoelige" soorten 
aanwezig zijn in dit gebied zoals vleermuizen, uilen en de nachtzwaluw. Deze dieren blijken er 
nauwelijks te zijn waargenomen de afgelopen jaren 

1. Toetsingscriteria. 

Het college van de gemeente Zuidpias is in principe bereid maatwerk te verlenen aan rozenkwekers 
waarop het rapport Kwaliteit roos bij telen volgens licht emissie regels WUR-Rapport GTB-1176 van 
toepassing is. 

Artikel 1 
Belanghebbende rozenkwekers dienen individueel maatwerkvoorschriften aan te vragen. 
De aanvraag moet minimaal de volgende informatie bevatten: 

• Een overzicht waaruit blijkt welke lampen worden gebruikt (type, voltage, wattage en 
specificaties); 

• Een opgave van het aantal lampen per vierkante meter; 
o Het totale aantal lampen per type; 
« Een beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de inspanningsverplichting 

voor de uren van de nanacht waarvoor een afschermingspercentage van <20% wordt 
gevraagd. Hierbij dient te worden aangegeven welke middelen en/of onderzoeken worden 
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ingezet om een afschermingspercentage van 75% te behalen of uiteindelijk per 1 mei 2017 te 
behalen. 

Artikel 2. 
Om te toeten of maatwerkvoorschriften nodig zijn worden ook nog de volgende aanvullende gegevens 
verstrekt. 

• Een overzicht van de mate/mogelijkheid van afscherming die gevraagde wordt per klimaatvak 
uit de tabel met het aantal uren per klimaatvak (windsnelheid versus temperatuur); 

• Gewas (soort en cultivar); 
• Kolomhoogte van de kas; 
o Raamtype; 
<• Belichtingsintensiteit (1 m onder de lampen); 
« Schermdichtheid. 

Artikel 3. Het verzoek om maatwerkvoorschriften wordt getoetst op zaken die van belang zijn voor de 
bescherming van het milieu, te weten: 

• Invloed op directe omgeving 
e Invloed op het leef- en fourageergebied van nachtvogels, trekvogels en vleermuizen. 
« Invloed op C0 2 -emiss ie . 

« Invloed op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

Maatwerkvoorschriften. 

1. De weermetingen van het weerstation Cabauw zijn maatgevend voor de controle. 
2. Op de procescomputer zijn over een periode van 28 dagen de gegevens in te zien. 
Hieruit kan de controleur de kierstand van het bovendoek aflezen. 
De gegevens dienen minimaal over een periode van 3 jaar te worden bewaard. 

3. De maatwerkvoorschriften zijn uitsluitend van toepassing op de afdelingen waarvoor deze zijn 
aangevraagd. Gedurende de nanacht is toepassing van assimilatiebelichting in overige afdelingen niet 
toegestaan, tenzij de bovenzijde is afgeschermd 

4: Elke rozenkweker overlegt 1x per 4 weken een computeruitdraai met daarin opgenomen: 
stand van afschermingsdoek; buitentemperatuur op 1,5 m; windsnelheid; 
binnentemperatuur en luchtvochtigheid in kas. Hieruit is het % afscherming op te maken. 

5: In de aanvraag staat welke middelen/onderzoeken hij inzet om te voldoen aan een afschermingplicht 
van 75% per 1 mei 2017. Dit leidt tot een inspanningsverplichting in een maatwerkvoorschrift. 

6: De drijver van de inrichting dient de toezichthouder te allen tijde op eerste vordering toegang tot de 
kassen te verlenen waarvoor het maatwerk geldt. De ondernemer dient hiervoor contactgegevens te 
overleggen. 

4. Inwerkingtreding. 

Inwerkingtreding: deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie. 

5. Citeertitel. 

Citeertitel: dit besluit wordt aangehaald als "Beleidsregels maatwerkvoorschriften assimilatiebelichting 
gemeente Zuidpias". 
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Aldus besloten in de vergadering van 10 december 2013 

van burgemeester en wethouders, 

Srinkman, 
gemeentesecretaris 
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