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Artikel 40 vragen over de beëindiging van de
rode lichten op windmolens

Geachte heer Veraart,
Op 9 november 2021 hebben wij uw artikel 40 vragen over de beëindiging van de rode
lichten op windmolens ontvangen. In de buurt van onze gemeente staan meerdere
windturbines met obstakelverlichting. Deze obstakelverlichting brandt 's avonds en 's
nachts en is tot zeer ver in de omtrek te zien, springt in het oog en tast de beleving van de
donkerte aan. Er wordt aangegeven dat de obstakelverlichting (rode luchtvaartlichten) bij
windpark Krammer binnenkort wordt uitgezet. Enkel bij dicht naderend vliegverkeer
zullen de lampen nog oplichten. Dit is te danken aan nieuwe technieken en aangepaste
regelgeving. Naar aanleiding van het bovenstaande heeft u ons een aantal vragen
gesteld.
Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons
antwoord daarop.
1.

Bent u op de hoogte van deze wijzigingen in regelgeving omtrent de verplichte,
permanent aanwezige luchtvaartverlichting?
Ons antwoord: In de brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van
18 augustus 2021 aan de voorzitter van de tweede kamer wordt nader ingegaan
op het gebruik van naderingsdetectie (kenmerk IENW/BSK-2021/174594).
Naderingsdetectie zorgt er voor dat de obstakelverlichting bij windturbines alleen
gaat branden als een luchtvaartuig de windturbines nadert. Er wordt aangegeven
dat de algemene toepassing van deze vorm naderingsdetectie op dit moment nog
niet mogelijk is. De juridische basis hiervoor ontbreekt nog. Tevens wordt er
aangegeven dat het gebruik van naderingsdetectie op basis van radar verankerd
zal worden in de Omgevingswet en dat dit naar verwachting eind 2022/begin
2023 gerealiseerd zal zijn. Tot dit gerealiseerd is wordt er bekeken of in vorm van
pilots al naderingsdetectie op basis van een radar van het windpark incidenteel
kan worden toegepast. Daarnaast wordt er gekeken naar naderingsdetectie op
basis van een transponders in luchtvaartuigen en ontvangers in windturbines.
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2.

Bent u het met Gewoon Lokaal! eens dat met het uitschakelen van de permanent
brandende rode lichten, een belangrijke stap wordt gezet naar het terugbrengen
van de kwaliteit 'donkerte' in onze gemeente, m.n. in het buitengebied?
Ons antwoord: Ja, dat zijn wij met u eens.

3.

Wilt u in gesprek gaan met de eigenaren van de windmolens die op Steenbergs
grondgebied staan, in casu nabij Dinteloord, om te bevorderen dat ook daar op
korte termijn de rode luchtvaartlichten worden uitgezet?
Ons antwoord: Ondanks dat de algemene toepassing van naderingsdetectie
juridisch nog niet mogelijk is, starten wij wel het gesprek op met de eigenaren van
de windturbines die op Steenbergs grondgebied staan.

4.

Wilt u contact opnemen met omringende gemeenten om er voor te zorgen dat
ook daar op korte termijn de permanent brandende lichten worden uitgezet? We
denken bijvoorbeeld aan Roosendaal waar vlakbij de Wildenhoek I
Holderbergsedijk in Kruisland, drie windmolens met verlichting staan opgesteld.
Ook in de gemeente Moerdijk staan meerdere molens met lichten, die vanaf onze
gemeente helaas goed zijn te zien.
Antwoord: Wij brengen dit onderwerp onder de aandacht bij de
portefeuillehouders van de gemeenten Roosendaal en Moerdijk.

5.

Wilt u aan ons de resultaten terugkoppelen van de gesprekken met genoemde
gemeenten en eigenaren?
Antwoord: Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u informeren.

6.

Kunt u bepleiten en bevorderen dat bij het opschalen van bestaande, oude
windmolens in Steenbergen, ook in de toekomst géén gebruik zal worden
gemaakt van permanente luchtvaartverlichting?
Antwoord: Ja, wij zijn een voorstander van het voorkomen van hinder als gevolg
van obstakelverlichting. Tevens benadrukken wij, dat het college van
burgemeester en wethouders voor de realisatie van windenergie uitvoering geeft
aan het beleid zoals vastgesteld door de gemeenteraad.
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