SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 9 juli 2013.
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Gerard Zandbergen namens Inwonerspartij Toekomst Houten
(ITH).
Onderwerp: Verlichting windmolens.
Vanwege het waarborgen van de luchtverkeersveiligheid zou bovenop de gondel van de windturbines
obstakelverlichting worden geplaatst waarvan de lampen een sterkte hebben van 50 candela, rood licht
geven en onafgebroken branden, dus niet knipperen of flitsen.
De windmolens zijn nu voorzien van rode en witte knipperlichten. Deze lampen produceren elk maximaal 60 flitsen per minuut. De rode lampen met een intensiteit van 2000 candela en de witte met een
intensiteit van 20.000 candela. Deze continu flitsende lampen veroorzaken hinder voor omwonenden.
Het rode licht reflecteert via de bladen.
Eneco is in het bezit van de toestemmingsbrief van 8 maart 2012 van de inspectie Leefomgeving en
Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarin staat omschreven welk type verlichting op de windturbines moet worden geplaatst.
Wij vragen ons tenslotte af of de meetmast aan de overkant van het kanaal al in bedrijf is. Zoals bekend mogen de windturbines pas dan draaien.
Het college wordt verzocht de volgende vragen mondeling in de raad van 9 juli a.s. te beantwoorden:
1. Bent u het met ons eens dat de verlichting, zoals geplaatst conform de toestemmingsbrief van 8
maart 2012 van het ministerie, niet in overeenstemming is met de door u destijds toegezegde continu
brandende rode verlichting met een intensiteit van slechts 50 candela? Zie ook het krantenartikel in het
U.N. van februari 2005 door Vivian de Gier.
2. Deelt u onze mening dat de thans aangebrachte verlichting strijdig is met de onherroepelijke bouwvergunning waarin de 50 candela is vergund en deze verlichting derhalve illegaal is?
3.Bent u met ons van mening dat deze vergunning dient te worden ingetrokken en met de juiste onderbouwing in procedure te worden gebracht?
4. Heeft u destijds de raad, de bezwaarden en omwonenden op de hoogte gesteld van de wijziging van
de verlichting van de windturbines op basis van de toestemmingsbrief van het ministerie? Zo neen,
waarom niet?
5. Wilt u in ieder geval op dit moment alles in het werk stellen dat er zo spoedig mogelijk een einde
komt aan de hinder van deze verlichting door de flitslampen naar de bladen toe af te schermen, zodat
deze verlichting alleen vanuit de lucht zichtbaar is?
6. Is de meetkast al in bedrijf? Zo neen, waarom draaien de windmolens dan nu al?
7. Er bereiken ons veel klachten van overlast van de windturbines. Lawaai, brommend geluid, e.d.
Wilt u de desbetreffende instantie, het adres met telefoonnummer e.d. periodiek publiceren waar men
terecht kan om deze overlast te melden?
Graag verneem ik nu in deze raadsvergadering de reactie van het college, voorzitter.
Gerard Zandbergen.
Fractievoorzitter ITH.

