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Onderwerp: obstakelverlichting windpark N33 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

 Met betrekking tot de verlichting van Windpark N33 is bij ons een handhavingsverzoek ingediend. In 

deze brief willen wij u hierover nader informeren. 

  

De verlichting van Windpark N33 is niet in overeenstemming met de voorschriften van het door het 

rijk vastgesteld inpassingsplan. In het Inpassingsplan wordt voorgeschreven dat de 

obstakelverlichting op de turbines gerealiseerd dient te zijn conform een door Inspectie 

Leefomgeving en Transport goedgekeurd verlichtingsplan, waarbij geldt dat de verlichting 

vastbrandend dient te zijn. De turbines hebben echter in de dag- en schemerlichtperiode een wit 

flitsend licht. 

  

Het voorschrift in het inpassingsplan is in strijd met de internationale eisen voor verlichting, die 

door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat zijn vastgelegd in het Informatieblad aanduiding 

van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland. Hierin wordt voorgeschreven dat 

verlichting in de dag- en schemerlichtperiode flitsend moet zijn. De verlichtingsplannen voor  

Windpark N33 zijn op deze basis goedgekeurd door de luchtvaartinspectie. 

  

Door de tegenstrijdige regels is een vreemde situatie ontstaan. De verlichting is conform de eisen in 

het informatieblad, maar is in strijd met het inpassingsplan. 

Door de strijd met het inpassingsplan zal de gemeente moeten handhaven. Wij hebben de beide 

ontwikkelaars daarom verzocht om binnen zes weken een eind te maken aan de overtredingen. Dit 

kan door de knipperende verlichting van de turbines uit te zetten dan wel te veranderen in 

vastbrandend. Mocht de overtreding binnen de periode van zes weken niet beëindigd zijn, dan 

kunnen wij verdere handhavingsmaatregelen nemen. Deze aanpak is conform de Toezicht- & 
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handhavingsstrategie WABO.  

  

Omdat met uitvoering van het verlichtingsplan conform het inpassingsplan strijd ontstaat met de 

internationale veiligheidsvoorschriften voor de luchtvaart, heeft de Minister van Economische Zaken 

en Klimaat ons in een brief van 14 april 2021 (bijgevoegd) medegedeeld dat de regels in het 

inpassingsplan in overeenstemming worden gebracht met het genoemde informatieblad. De 

procedure hiertoe is inmiddels opgestart. Na het verlopen van de periode van zes weken zullen wij 

besluiten of en zo ja, hoe we (verder) gaan handhaven. Dit gebaseerd op de bevindingen van dat 

moment.  

  

In de brief deelt de Minister tevens mede dat, op basis van een in de Tweede Kamer aangenomen 

motie over gestuurde verlichting, aangenomen mag worden dat de hinder door verlichting van het 

windpark binnen afzienbare tijd zal verminderen. Wij verwachten dat de verlichting van de turbines 

in het windpark ook kan worden gedimd, als de weersomstandigheden dat toelaten.  

  

Wij hopen u vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben. 

  

  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 

 


