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Onderwerp Verlichting tijdelijke parkeergarage 

Geachte heer, mevrouw, 

De fractie van Groenlinks heeft tijdens het vragenuur een vraag gesteld inzake de 
verlichting van de tijdelijke parkeergarage in Hoofddorp. Deze is op 19 december 2012 
beantwoord in die zin dat bezien wordt of de intensiteit kan worden verminderd zonder dat 
het ten koste gaat van de veiligheid en voldaan blijft worden aan de veiligheidsnorm 
EXPAN. 

Dit onderzoekje heeft door misverstanden veel te lang geduurd, waarvoor mijn excuses. 
De conclusies zijn de volgende: 
Uitstraling van licht naar de omgeving is bij een open parkeergarage niet te voorkomen. 
In verband met (sociale) veiligheidsaspecten geldt in een parkeergarage een hoge norm 
(VEXPAN norm), waaraan de verlichting moet voldoen. 
De mogelijkheden om de intensiteit van de verlichting te verminderen zijn derhalve beperkt. 

Met de beheerder van de tijdelijke parkeergarage is bekeken of de intensiteit verminderd kan 
worden, zonder dat dit ten koste gaat van de (sociale) veiligheid. 
Hieruit is gebleken dat de verlichting op de tussendekken (BG en 1ste verdieping) volgens 
de geldende norm is. Hier mag de verlichting niet worden verminderd. 
Alleen op het bovendek (het buitendekfparkeerplaats) zijn de eisen lager. Echter ook hier is 
het risico op misdaad hoog, indien de verlichting wordt aangepast. Wij kiezen ervoor het 
gevoel van veiligheid te laten prevaleren. 

Een andere optie is het toepassen van aanwezigheidssensoren, waarbij de verlichting (per 
sectie) pas wordt ingeschakeld wanneer er iemand aanwezig is. Soms wordt dit toegepast in 
afgesloten/ beveiligde garages. Het risico hiervan is wel het dat tot (meer) vandalisme/ auto
inbraken kan leiden. Vanwege de open uitvoering van de tijdelijke garage, is deze optie dan 
ook niet mogelijk. 
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verwachting uw vraag te hebben beantwoord en met vriendelijke groet, 

Wethouder openbare ruimte, sociale zaken en welzijn 


