Overheden voor overheden: Licht en donker in het Westland

“De gemeente Westland heeft het grootste aaneengesloten glastuinbouwgebied ter wereld. De
assimilatiebelichting in die kassen is van grote invloed op de leefomgeving, en de controle op
de belichtingsvoorschriften is dan ook een kernactiviteit. Onze gemeente werkt daarbij samen
met het Regionaal Milieu Team (RMT) van de politie Haaglanden; de handhaving gebeurt
zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk.
Een paar keer per jaar controleren inspecteurs van RMT en gemeente gezamenlijk het hele
gebied. Met regelmaat worden ook de omliggende gemeenten bij deze controleacties
betrokken.
Omdat sinds de zomer van 2006 nieuwe voorschriften gelden, er andere tijdstippen worden
gehanteerd en er onder voorwaarden schermdoeken zijn toegestaan die tussen de 85 en 95
procent lichtdicht zijn, hebben we de controles veranderd: als tuinders de nieuwe 85-95%
norm naleven en de doeken gedurende de hele nacht dichthouden, voldoen ze aan de
voorschriften. De controles zijn wel intensiever geworden. Met de nieuwe regels is het niet
langer mogelijk om alleen tussen 20.00
en 24.00 uur te controleren, en bovendien geven helikoptercontroles niet langer uitsluitsel:
lichtuitstraling blijft ook bij gebruik van 85%-doek immers zichtbaar.
We controleren het gebied nu twee keer per avond/nacht. Locaties die in de donkerperiode
(20.00-24.00) niet lichtdicht (<95%) zijn, worden na 24.00 uur opnieuw gecontroleerd. Als ze
dan belichten zonder afscherming, is er sprake van een overtreding. Uiteraard voldoen
bedrijven zonder of met gebrekkige schermen ook niet aan de regels.
Als we een overtreding constateren, volgt altijd een bezoek overdag aan het bedrijf. Het kan
zijn dat er geen sprake is van assimilatie (<20W/m2). Ook kan er een storing zijn geweest of
blijkt uit fabrieksinformatie dat het toegepaste doek wel voldoet aan de eisen.”
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Op de website van InfoMil vindt u ook de ervaringen van de gemeente Rilland bij het
handhaven van de belichtingsnormen.

