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Geacht College,
Wij slapen al 16 jaar met ons slaapkamerraam open, bij een volstrekte stilte of een monotoon
windgeluid. Voorafgaande genieten wij nog even buiten staande van die stilte, de soms heldere
sterrenhemel, de duisternis, de openheid. Ook op andere momenten zitten en lopen wij zo in de tuin,
die expres zonder heggen e.d. overgaat in de weiden van de omgeving.
Omdat u hoegenaamd niets anders dan de wettelijke grenzen heeft opgezocht in de
omgevingsvergunning, doen wij u suggesties om toch rekening te houden met de nieuwe buren:
‐

Pas wiekprofielen met ribbels toe, zoals genoemd door Bosch&vRIjn op de inloopavond van
13 december 2016, waarmee enkele DB(A) bronvermogen te verminderen. Dit lijkt
noodzakelijk nu in een stille omgeving toegestaan lijkt te worden om hetzelfde
bronvermogen als een bulldozer op een paal van ca. 120m hoog continu (‼) te mogen laten
draaien. Ongeacht of de wet zoiets mogelijk heeft gemaakt in afwijking van voor andere
industriële installaties, mag u ook wel wat maatwerk leveren ten behoeve van de buren.

‐

De verlichting t.b.v. luchtvaart dient alleen te zien te zijn door die luchtvaart. Het lijkt niet
nodig te zijn dat dit hinderlijk knippert gezien de net geplaatste palen bij de A15 Nijmegen.
Verder kunnen de lampen elk voorzien worden van een grote vlakke onderplaat, die er voor
zorg draagt dat zij uitstralen van precies horizontaal en naar boven, maar niet naar beneden.
Deze techniek is gebruikelijk bij verlichting t.b.v. de scheepvaart, en luchtscheepvaart lijkt
daar op. Zodoende zijn de luchtvaartlichten op de windmolens op grote afstand wel te zien,
maar niet of veel minder vanaf een positie op de grond nabij de windmolens.
Niet knipperend maar continu
Niet overbodig naar beneden schijnen

‐

Pas een burenregeling toe zoals gebruikelijk in omgevingsmanagement in de bouw: op een
24/7 bereikbaar telefoonnummer kunnen door omwonenden klachten gemeld worden,
waarna gedurende bijv. 1 uur een aangepaste instelling toegepast wordt i.c. ander toerental,
stilzetten e.d. Dit is gebruikelijk tussen buren waar een feestje gehouden wordt: elkaar
tolereren, maar onder matiging.
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