
 

 

Aan het college van Gedeputeerde en Provinciale Staten van Flevoland 

 

Betreft: verzoek tot handhaving verlichting windpark 

 

Urk, 15 juli 2015 

Geacht College, 

In de vergunning afgegeven voor de bouw van het Windpark Westermeerwind BV is 

opgenomen dat de gebruikte toplichten moeten worden afgeschermd. Dat geldt tevens voor de 

molens die door andere partijen gebouwd worden. 

Zoals bekend zijn de meeste van de binnendijkse molens reeds afgebouwd en in bedrijf. Hierbij 

valt ons op dat er nog steeds sprake is van grote licht uitstraling van de toplichten. Ondanks het 

feit dat uw woordvoerder in april liet weten dat aan de eisen is voldaan1, is naar onze mening is 

niet voldaan aan de door u in de vergunning geëiste afscherming van de toplichten. Daarnaast 

wijzen wij u op het gebruik van verlichting halverwege de molens. Deze verlichting lijkt ook in 

het geheel niet afgeschermd. Door het achterwege blijven van deze vereiste afscherming vindt 

er lichthinder plaats. 

Het grootste en hoogste park van Europa wordt gebouwd in een Natura 2000 gebied waar de 

natuurlijke kenmerken beschermd zijn. Dit betreft ook de lichtverstoring voor mensen en 

dieren in het gebied. 

                                                            
1 http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/122984/espel-provincie-moet-regels-voor-windmolens-
handhaven?dossier=7 



Naast dat in de vergunning eisen gesteld zijn aan de afscherming van de toplichten is ook in de 

antwoordnota van de commissie MER ingegaan op de topverlichting, graag houden we u enkele 

passages voor; 

Eventuele verlichting betreft puntbronnen die de duisternis op en rond het IJsselmeer niet 

zullen beïnvloeden. Deze worden afgeschermd aan de onderzijde om uitstraling naar beneden 

te voorkomen. (blz. 9)  

Deze rode verlichting bestaat uit een beperkt aantal puntbronnen, die niet leiden tot een 

verlies aan duisternis (er is geen 'airglow' zoals die veelal bij kassen is te zien). Deze leiden niet 

tot desoriëntatie van dieren. (blz. 36) 

Met betrekking tot verlichting is het zo dat windturbines hoger dan 150 meter moeten zijn 

voorzien van luchtvaartverlichting. Deze verlichting dient als visuele markering van de 

windturbines voor de luchtvaart. Deze verlichting, waarbij onderscheid is tussen dag en 

nachtverlichting, bestaat over het algemeen uit een licht op de gondel dat is geplaatst op een 

horizontale schijf om uitstraling naar beneden te voorkomen. Er vindt derhalve geen directe 

lichtuitstraling plaats naar woningen in de omgeving. Op grotere afstand zullen deze lichten als 

puntbronnen zichtbaar zijn. Het betreft puntbronnen met een grote onderlinge afstand 

(minimale onderlinge afstand is circa 800 meter) die in de nachtperiode niet leiden tot een 

aantasting van de duisternis (er treedt geen verlichting van de lucht op 'airglow'). (Blz. 48) 

Samenvattend zijn wij van mening dat Westermeerwind BV niet voldoet aan de door u gestelde 

eisen, en de in MER en de antwoordnota daarop neergelegde werkwijze. Wij roepen daartoe de 

Provincie Flevoland op om tot handhaving over te gaan en Westermeerwind BV te sommeren 

om tot deugdelijke afscherming van de verlichting over te gaan.  

Wij zien uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet,  

Hoogachtend, 

 

Comité Urk Briest 
Vormtweg 20a 
8321 NC  Urk 


