
RIDDERKERK

Aan mevrouw P. van Nes-De Man
p/a griffie

Uw brief van: 26 mei 2022
Uw kenmerk:
Bijlage(n):

Ons kenmerk:
Contact:
Doorkiesnummer:
E-mailadres:
Datum:

541375
R.V.E. van Beekom
0180-451488

r.v.beekom@bar-organisatie.nl
24 juni 2022

Betreft: Beantwoording art. 40 vragen over de verlichting Bakker Barendrecht Nieuw Reijerwaard

Geachte mevrouw Van Nes-De Man,

Op 26 mei jongstleden heeft u schriftelijke vragen (RvO, art. 40) gesteld over de lichtmasten op het
terrein bij Bakker Barendrecht. Bijgaand treft u onze beantwoording

Vraag 1
Indien hiervoor vergunning is verleend, wanneer is dit dan gebeurd?

Antwoord
De lichtmasten bij Bakker Barendrecht aan de Laurierweg passen binnen de regels van het
inpassingsplan. Zij zijn echter niet terug te vinden op de bij de vergunning behorende tekeningen. Zij zijn
dus niet (mee) vergund

Vraag 2
Er is 'afgesproken’ dat bewoners zo min mogelijk overlast zouden ervaren van het 24-7 bedrijventerrein in
het gebied achter hun woningen. Indien vergunning verleend is, waarom is de gemeente hierin dan
meegegaan?

Antwoord
Zoals hiervoor genoemd, zijn deze lichtmasten niet in de vergunning meegenomen en niet beoordeeld
Binnen het provinciale inpassingsplan is het wel mogelijk om deze hoge lichtmasten (tot 40 meter) te
plaatsen

Vraag 3
Bent u bereid hierover alsnog in gesprek te gaan met Bakker Barendrecht en het dringend te vragen deze
hoge lichtmasten te vervangen voor lage exemplaren zodat het licht hiervan niet rechtstreeks over de
aardenwal richting de woningen schijnt?

Antwoord :
Wij hebben navraag gedaan bij de GRNR naar aanleiding van deze vraag. De GRNR heeft aangegeven
dat meermaals door bewoners is aangegeven dat zij last hebben van het licht van de lichtmasten. Omdat
bleek dat de lichtmasten voldoen aan de geldende regelgeving, heeft de GRNR de bewoners in contact
gebracht met Bakker Barendrecht, zodat zij rechtstreeks in gesprek konden gaan



Bakker Barendrecht heeft na de eerste reacties van de omwonenden de masten enige tijd uitgezet en is
met de bewoners in gesprek gegaan om te proberen de richting van de stralen zo in te stellen dat er het
minst hinder van wordt ondervonden.

Als er nieuwe klachten van bewoners komen, brengt de GRNR ze wederom met Bakker Barendrecht in
contact. Vanuit Bakker Barendrecht wordt serieus op deze klachten in gegaan

De Gemeenschappelijke regeling blijft in gesprek met Bakker Barendrecht over de relatie met de
bewoners van de Rijksstraatweg

Gelet op het feit dat het inpassingsplan lichtmasten toestaat mits deze niet hoger zijn dan 40 meter,
kunnen wij lagere tichtmasten niet via het bestemmingsplan afdwingen.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebb 3n geïr#’rmeerd

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethou ler/van Ridderkerk

de burgemeesterde secretaris,

DtèIM.J. Klaucke Mw. A. Attema


