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Onderwerp: Schriftelijke vragen verlichting Windpark N33. 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Door mevr. van der Burg-Versteeg zijn, namens de fractie van het CDA, vragen gesteld over de 

verlichting op de turbines van Windpark N33. 

Hieronder de beantwoording van de gestelde vragen. 

 
1. Kan het college bevestigen dat de rode lampen die ’s nachts op de windmolens bij Meeden van 

verre te zien zijn, en de witte lampen die overdag branden, aan moeten staan vanwege de 
luchtvaart? 

 

Op grond van het door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgestelde 

Informatieblad aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland, is 

het verplicht om, vanwege de veiligheid van de luchtvaart, obstakelverlichting aan te 

brengen. In dit informatieblad staan de eisen die aan de verlichting worden gesteld. 

Verlichtingsplannen voor windparken dienen hieraan te voldoen en te worden goedgekeurd 

door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

 
2. Is het college met onze fractie van mening dat de rode lampen die in het donker branden 

ernstige hinder voor onze inwoners veroorzaken, en de witte lampen overdag de 
horizonvervuiling door de windmolens versterken? 

 

Wij zijn dit absoluut met u eens. Het windpark is sowieso al een storend element in het 

landschap, dit wordt door de verlichting nog eens versterkt.  
 

3. Is het college bekend met het experiment in Zeeland? 

 

Wij kennen het project in Zeeland. De verwachting was dat hier het radarsysteem op korte 

termijn kon worden ingevoerd. Dit is niet het geval, omdat het koppelen van het 
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radarsysteem (in dit geval van defensie) met de obstakelverlichting technische en 

organisatorische problemen geeft. Verder wil ILT geen toestemming geven voor het toepassen 

van een radarsysteem. Het in het informatieblad gestelde over radardetectie is onvoldoende 

in wet- en regelgeving verankerd, waardoor er nu geen basis is om te handhaven.  

 
4. Is het college bereid om bij de verschillende verantwoordelijken, de bouwer en de exploitant 

van het windpark en de medeoverheden de provincie en het Rijk, te pleiten voor het opstarten 
van een dergelijk experiment in onze gemeente? 

 

Een nieuw experiment in onze gemeente is naar ons oordeel niet nodig. De provincie 

Groningen is betrokken bij het experiment in Zeeland en laat ook onderzoek uitvoeren naar 

de mogelijkheden om de windparken in Delfzijl en de Eemshaven op een radarsysteem aan te 

sluiten. Van deze onderzoeken kunnen wij gebruik maken. 

 
5. Zo nee, is het college bereid om na de experimentfase, bij succes, zo snel mogelijk een 

dergelijke oplossing in Midden-Groningen te implementeren, of bij anderen erop aan te 
dringen dat te doen? 

 

Wij willen ons inspannen om ook voor Windpark N33 te een systeem te bepleiten dat reageert 

op naderende vliegtuigen. Wij moeten ons daarbij beseffen dat de ontwikkelaars van het 

windpark hebben geïnvesteerd in het aangebrachte en goedgekeurde systeem. Het 

overschakelen naar een ander systeem vergt nieuwe investeringen. Wij hopen dat hiervoor 

creatieve oplossingen kunnen worden bedacht. 

Overigens wordt ook onderzoek gedaan naar de optie van een transpondersysteem. De kans is 

groot dat deze optie interessanter en realistischer is dan een radarsysteem. De 

obstakelverlichting wordt dan geschakeld op basis van de verzonden signalen van een 

transponder in de vliegtuigen.  

 
6. Is het college bereid om de ontwikkelingen in Zeeland op de voet te volgen, en de raad op de 

hoogte te brengen van de voortgang? 

 

Het project in Zeeland is in feite afgerond. Implementatie is afhankelijk van o.a. juridische, 

technische en organisatorische factoren. Wij volgen de ontwikkelingen op dit gebied en zullen 

de raad, indien een relatie kan worden gelegd met Windpark N33, informeren. 

 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 
 


