
Obstakelverlichting 
windturbines
Regelgeving en ontwikkelingen



Index 

• Overlast

• Regels 

• Ontwikkelingen 

• Mogelijkheden 



Overlast



overlast

• Hinder van obstakelverlichting bij omwonenden is een belangrijke 
bron van maatschappelijke weerstand tegen windparken.

• Obstakel verlichting meest verdragende hinder.

• Doel van obstakel verlichting is kern van overlast.

• Landelijke omgeving versterkt overlast.



Regels 

• Voor de vliegveiligheid moeten windturbines of -parken worden 
voorzien van obstakelverlichting (ICAO-richtlijnen)

• Bepaling vereisten door Inspectie leefomgeving en transport.(ILenT)

• Alle windturbines met een tiphoogte hoger dan 150 meter moeten 
obstakelverlichting hebben.

• Obstakelverlichting knippert normaal gesproken (rood en wit )

• Zichtbaarheid tussen 5-10 kilometer ( vaak meer)



Regels



Regels

• Ontwikkelaar moet redelijkerwijs overlast beperken. 
(activiteitenbesluit) 

• Jurisprudentie: veiligheid luchtverkeer belangrijker dan overlast 
omwonenden.



Huidige mogelijkheden

• Obstakelverlichting mag vast brandend zijn en worden gedimd.

• Bij vast brandende obstakel verlichting echter geen “park-markering”.

• Obstakel verlichting mag onder zichtcondities worden gedimd . 

• Afscherming richting oppervlak 

• Sinds juni 2020 is naderingsdetectie geschakelde obstakelverlichting 
toegestaan onder specifieke voorwaarden. 

.





Ontwikkelingen

Naderingsdetectie geschakelde obstakelverlichting

• Actief radar

Operationeel U.S. , Canada, Germany , Norway, Sweden, Denmark

• Transponder 

Operationeel : Germany (2022) wettelijke verplichting & retrofit

• Passieve radar

Nog niet operationeel



Ontwikkelingen 

• Bepaling redelijkheids-eis aanvullende investering.

In Duitsland wordt 3% van de (resterende) omzet uit de windpark

gezien als grens voor naar redelijkheid kunnen eisen van aanpassingen.



Ontwikkelingen



Ontwikkelingen 

• Werkgroep Obstakel verlichting windmolens 
Provincie , NWEA, RVO, TNO, en het Ministeries, en ILenT

• Regeringsbeleid

• Motie Moorlag 
• (32813-639, 03 december 2020)

• (30175-370, 25 Februari 2021)



Ontwikkelingen

• Tweede Kamer 33 612 Nr. 73 Structuurvisie Windenergie op land 04 augustus 2020 Brief v
an Min. EZ&K (Wiebes) namens Minister BZK “Om de hinder die wordt ervaren van de
nachtelijke rode verlichting op windturbines te verminderen is het 
mogelijk gemaakt om door middel van naderingsdetectie de verlichting uitsluitend te acti
veren als er luchtvaartuigen in de buurt zijn. De daartoe benodigde wijziging is deze maan
d door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de Staatscourant gepubliceerd.”

• Brief van Min. EZ&K (Wiebes) aan de Tweede Kamer 
30 oktober 2020 Betreft Stand van zaken Regionale Energiestrategieën Directoraat‐gener
aal Klimaat en Energie Directie Warmte en Ondergrond kenmerk DGKE‐WO / 20246522 “
Zoals aangegeven in mijn brief van 26 juni 2020 (Kamerstuk 33 612, nr.73), werk ik met alle
betrokken partijen aan het oplossen van de knelpunten rondom obstakelverlichting en ra

darverstoring. Hier zijn goede resultaten geboekt. Zo kan nu worden gewerkt met naderi
ngsdetectie om de hinder van obstakelverlichting op windturbines te verminderen”



Recent/ korte termijn Mogelijkheden 

• Afwachten
• Landelijke ontwikkelingen den Haag afwachten.
• Rijksregeling zoals met asbest daken.

• Convenant / experiment 
• In samenwerking met stakeholders opzetten van experiment of convenant. 
• Verkrijgen van vergunning ILenT en financiering via samenwerkingsverband.

• Handhaving
• Op basis van zorgplicht in activiteitenbesluit handhaven.
• Verkrijgen van vergunning ILenT en financiering leggen bij eigenaren.


