Motie “Sterrenzone”
Raadsvergadering 28 september 2020
Ondergetekende(n), lid/leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dient/dienen de volgende motie in:

gehoord de beraadslagingen over de Perspectiefnota 2021-2024 in de raadsvergaderingen van juni 2020

overwegende dat:
- Dalfsen een gemeente is die inwoners en bezoekers (toeristen) wil trakteren op rust en ruimte.
- Donkerte van groot belang is voor de fauna en voor het kunnen waarnemen van de sterrenhemel.
- Zich uitbreidende bebouwing en tevens (soms overmatige of slecht afgestelde) verlichting van
gebouwen / woningen leiden tot steeds meer lichtvervuiling in het buitengebied.
- Regelmatig lage bosschages (struiken en takken) worden verwijderd, waardoor licht zich onnodig
ver verspreid.
- Dat hierdoor donkerte een schaars fenomeen wordt.
- De nacht van de nacht niet alleen een jaarlijks moment is, maar een permanent effect beoogt.
- Minder en / of beter gerichte verlichting kan bijdragen aan energiebesparing.
spreekt uit dat:
- Een sterrenzone in het Vechtdal een bijdrage kan leveren aan het beleven van de sterrenhemel,
een betere leefomgeving voor dieren en besparing van energie.
- Het Vechtdal tussen de kern Dalfsen en de stuw Oudleusen / Vilsteren het meest passende gebied
in onze gemeente is om dit concept verder uit te werken.
- Dit gebied een voorbeeldfunctie kan zijn voor andere gebieden in onze gemeente.
verzoekt het college:
- Om een verkennend onderzoek uit te (laten) voeren naar de mogelijkheden van de genoemde
sterrenzone;
- Hierover de raad voor de zomer 2021 te informeren met een bijbehorend raadsvoorstel.

de indieners,

LM Nijkamp
ChristenUnie

Toelichting

L. Broere
PvdA

B. Schrijver
D66

B. Ramerman
CDA

2

Voorbeeld van vervuiling in het
betreffende gebied.

Toelichting:
Het beoogde gebied kenmerkt zich nu door openheid en tegelijk relatief weinig licht. Het is van belang
dat we ons hiervan bewust zijn en de wil hebben dit te versterken.
Donkerte in het buitengebied is al gemeentelijk beleid, maar in de praktijk realiseren inwoners en
overheden zich dit niet altijd voldoende.
Het verkennend onderzoek richt zich o.a. op de volgende onderwerpen / vragen:
1. Welk deel van het genoemde gebied valt onder de sterrenzone? Hierbij onderscheid te maken
tussen zone (A) waarop donkerte wordt beleefd en het ruimere gebied (B), waarin licht
aanwezig is dat nadelig effect heeft op de donkerte in zone (A).
2. In kaart brengen wie de veroorzakers zijn van de lichtvervuiling en waarom
3. Welke mogelijkheden hebben belanghebbenden in zone (A) en gebied (B) om lichtproductie te
reduceren? Rekening houdend met veiligheid en bedrijfsvoering.
4. Welke beïnvloedingsmogelijkheden heeft de gemeente in deze? Denk hierbij o.a. aan het
informeren en mogelijk vrijwillig opnemen van afspraken over minimale / bewuste verlichting van
erven. Dit laatste mogelijk in combinatie met het aspect verstening.
Hierover eventueel contact zoeken met de andere Vechtdalgemeenten en Sterrenwacht Dalfsen.
Inzet van stagiaires op dit onderzoek zien we als een mooie optie in coronatijd om praktijdstages uit te
voeren.

