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Geacht college,
Padel is onmiskenbaar een sport die zeer in opkomst is en die na de fusie van de KNTB met de Nederlandse Padelbond
in 2020 voor tennisverenigingen een nieuwe bron van leden is.
Meerdere verenigingen in onze gemeente zijn daarom ook bezig met aanleg van padelbanen.
Dat roept echter vragen t.a.v. de impact op de leefomgeving van omwonenden van de huidige tennisbanen aangezien
de bij de sport horende geluiden zeer verschillen van de geluiden die kenmerkend voor tennis zijn.
Niet alleen verschillen geluiden veroorzaakt door het stuiten van ballen op een tennisbaan veel van geluiden
veroorzaakt doordat ballen de wanden van padelbanen raken.
Minstens zo belangrijk is dat bij tennis ‘stilte’ de norm is terwijl bij padel ‘muziek’ en ‘luidruchtig zijn’ gebruikelijk zijn.
Vraag 1
Is het college het met SPA eens dat bij elke aanleg van een of meerdere padelbanen onderzocht moet worden wat de
impact van het bij de sport behorende geluid op de leefomgeving van omwonenden is en dat de gemeente samen met
omwonenden uitgangspunten en randvoorwaarden moet overeenkomen?
Uit publicaties, o.a. in de Volkskrant van 5 februari 2022, blijkt dat de padelsport big business is.
Vraag 2
Wordt er bij de aanleg van padelbanen ook gekeken worden naar commerciële en bedrijfsmatige aspecten, inclusief
de locatiekeuze? In deze context wil SPA ook weten of de gemeente eigenaar van grond en/of opstallen is en/of (al
dan niet via de Sportstichting of anderzijds) financieel bijdraagt aan het onderhoud of de financiering (zo ja: hoeveel
draagt de gemeente jaarlijks bij?
Meerdere omwonenden van de SLTC-banen zijn bezorgd over de gevolgen van het daar aanleggen van padelbanen.
De bezorgdheid geldt zowel voor de situatie overdag als voor ’s avonds en betreft zowel geluid- als lichtoverlast.
SPA wil daarom graag inzicht in de huidige en toekomstige situatie indien daar padelbanen worden aangelegd.
Ook vernam SPA dat omwonenden van de velden van T.C. Oriënt zich zorgen maken en bezwaar hebben aangetekend.
Vraag 3
Behoren de huidige SLTC-banen tot het stadspark Sittard of niet en gelden er vanwege de ligging, in/nabij het
stadspark Sittard en dicht bij woningen, specifieke regels?
Omwonenden van het SLTC-banen wijzen op lichtoverlast mede veroorzaakt door het volgens hun niet/onvoldoende
afgeschermd zijn van de geplaatste lichtmasten waardoor de gevels van woningen worden belicht.
Vraag 4
Zijn er vergunningen afgegeven voor het plaatsen van de lichtmasten en is daarbij ook rekening gehouden met
lichtoverlast voor omwonenden?
Zo ja, moeten de lichtmasten voldoen aan regels die beogen lichtoverlast voor omwonenden te minimaliseren?
Zo ja, voldoen de lichtmasten daaraan qua ontwerp en is dit gecontroleerd middels metingen?
Vraag 5
Aan welk geluidsniveau moeten aan te leggen padelbanen voldoen (zowel overdag als ’s avonds) en hoe wordt de
naleving daarvan gegarandeerd en gecontroleerd?
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