
 

Motie 2021 - 134 

Motie Led-verlichting sportvelden 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022; 

overwegende dat: 

1. energiekosten de hoogste kosten zijn voor een sportvereniging; 

2. de led-verlichting geen "warming-up" nodig heeft, springt direct vol aan en is inzetbaar naar de 

bezetting van de velden. Dit tevens de lichthinder voor de omgeving fors vermindert;  

3. de led-lamp ruim 90 procent zuiniger is dan de standaard gloeilamp. Door dit lage verbruik 

stoot led-verlichting daarbij minder CO2 uit; 

4. er 4 sportverenigingen zijn die nog geen led-verlichting hebben op hun velden, te weten RLTC, 

SV Slikkerveer, VV Rijsoord en Saturnus en nog geen profijt hebben van de besparingen die 

dit kan opleveren;  

5. deze vervanging gepland is in het jaar 2023; 

6. de jaarlijkse besparing voor de verenigingskas circa € 9.000,- bedraagt.  

is van mening dat: 

a. de discipline ′sport′ een bijdrage kan leveren aan duurzaamheid en leefbaarheid door in te 

zetten op moderne technieken; 

b. lagere energiekosten helpen de sport in verenigingsverband betaalbaar te houden; 

verzoekt het college om: 

1. de verlichting van de sportvelden die nog geen led-verlichting hebben, eerder te vervangen 

dan gepland en wel in 2022; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Michel Ouwens, Leefbaar Ridderkerk  Bjorn Ros, Groen Links Ridderkerk 



Petra van Nes- de Man Burger op 1 Victor Mijnders CDA Ridderkerk  

Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 388893 

Behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2021 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 
Voor: 24 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, Burger op 1, 

Leefbaar Ridderkerk, PvdA) 

Tegen: 5 (Partij 18PLUS) 

Afdoening: 
Afgedaan in commissievergadering Samen leven en Samen wonen van 1 september 2022 n.a.v. 

memo griffier. 
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