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voor omwonenden
20 september 2022
Omwonenden van de 11 windparken van Windplan Groen kunnen in 2022 en 2023 veel
bouwactiviteiten ervaren. Soms is het even rustig, dan weer gebeurt er een tijdlang heel veel.
Via BouwNieuws houden we u, als omwonende, de komende jaren regelmatig op de hoogte. Dat
kan gaan over de demontage van windmolens, afvoer van onderdelen, maar ook de aanvoer
van zand, beton en asfalt of van apparatuur of onderdelen voor de turbines.
Informatie-avonden over Geluid, Slagschaduw en Obstakelverlichting
De eerste windmolens zijn gebouwd en dat betekent dat ook de eerste windmolens draaien.
Windmolens veroorzaken geluid en slagschaduw en dat kunnen omwonenden soms merken. Door
regelgeving wordt de hoeveelheid geluid en slagschaduw die omwonenden kunnen ervaren
beperkt.
De komende weken houdt Windplan Groen drie informatie-avonden over Geluid, Slagschaduw en
Obstakelverlichting. Voor de eerste informatieavond (22 september) zijn omwonenden van het
buitengebied uitgenodigd. De andere avonden zijn op 27 oktober en 1 november. Nadere
informatie over de locatie en begintijden van die avonden volgen via deze website en via de huisaan-huis-kranten. Tijdens de informatieavond lichten we toe wat u kunt verwachten aan geluid en
slagschaduw. Dat geldt ook voor de zogeheten obstakelverlichting, de lampen op de windmolens.
Melding doen van geluid, slagschaduw en obstakelverlichting
Als de windmolens zijn gebouwd en draaien, kan er misschien een situatie ontstaan die u wilt
melden. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat u denkt meer slagschaduw te ervaren dan de bedoeling is of
dat u een afwijkend geluid uit een windmolen hoort komen.
Op de website van Windplan Groen staat daarom een formulier dat u kunt invullen als u een
melding wil doen over het geluid, de slagschaduw of de obstakelverlichting. Dat formulier vindt u
op www.windplangroen.nl/melding. Aan de hand van uw meldingen kunnen wij de instellingen van
de windmolens controleren (en eventueel bijstellen) , om zeker te weten dat de windmolens doen
wat ze moeten doen. Tijdens de informatieavond geven we hierop een nadere toelichting.

