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Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dronten hebben op 2 april 2020 via het 
omgevingsloket een brief ontvangen (kenmerk 20200402 Wabo XYWind markering) voor 
het wijzigen van de omgevingsvergunning voor het Windpark Kokkeltocht (Windpark XY 
Wind) met het dossier nummer 2019-0072 (Olo nr. 4138357).  
 
In de brief van 2 april 2020 is het verzoek gedaan de markering en verlichting te wijzigen.  
Onderdeel van de windturbines van het windpark betreft de markering van de 
windturbines voor de luchtvaart en het verlichtingsplan.  
 
De Inspectie voor Leefomgeving en Transport heeft een verklaring van geen bedenkingen 
ingediend. Uit deze verklaring van geen bedenkingen blijkt dat de markering van de 
windturbines niet voldoet aan de eisen die de Inspectie voor Leefomgeving en Transport 
stelt aan windturbines. Dit brengt mee dat de markering moet worden gewijzigd zodat wel 
wordt voldaan aan de eisen van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport.  
 
De wijzigingen zijn vereist op grond van luchtvaartveiligheid. Met de wijziging wordt 
voldaan aan het vereiste uit artikel 4.4.1 a van het Rijksinpassingsplan Windplan Groen. 
In dit artikel is voorgeschreven dat het gebruik van de windturbines alleen is toegestaan 
indien de obstakelverlichting en/of markering voldoet aan een door de inspectie 
goedgekeurd markeringsplan. De goedkeuring van de inspectie en het verlichtingsplan 
zijn als bijlage bij deze wijzigingsaanvraag gevoegd.  
 
Wijzigingen  
De markering en verlichting voor de luchtvaart wordt uitgevoerd conform het in de bijlage 
bijgevoegde verlichtingsplan. Ten opzichte van de aanvraag die vergund is betreft dit de 
volgende wijzigingen.  
 
Verlichting  
De mast van de grote windturbines wordt aanvullend voorzien van een wit flitslicht 
halverwege de ondersteunende mast (turbines met een tiphoogte tot en met 250 m). 
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Markering  
De windturbines dienen, conform de vergunning, wit te worden uitgevoerd. Ter aanvulling  
geldt dat rode markeringen dienen te worden aangebracht:  
- Op de gondel door middel van een 2 m hoge horizontale markering  
- Op de mast door middel van een 3 m hoge band.  
 
De wijziging leidt niet tot wijziging van de werking van het windpark of de effecten op de 
omgeving, maar veranderd enkel het uiterlijk aanzien van de windturbines.  
Deze aanpassingen zijn, zoals aangegeven, vereist op grond van art. 4.4.1 a van het 
geldende inpassingsplan voor het gebruik van de windturbines. 
 
Ter verdere onderbouwing zijn de volgende aanvullende documenten aangeleverd. 
 
Nieuwe documenten na wijziging: 
 
TABEL I 

Document Titel Versie Datum 

Wijziging markering XY Wind 
MTK 

Verzoek wijziging Wabo windpark XY Wind Definitief 02-04-2020 

Bijlage 1 verlichtingsplan  Turbines met obstakelverlichting (tekening/ 
plattegrond) 

Definitief 15-01-2020 

Goedkeuring ILT verlichting WP 
Groen 

Verlichtingsplan Windplan Groen  
kenmerk ILT-2020/8058 

Definitief 13-02-2020 

Verlichtingsplan WP-Groen v4.0  
 

Verlichtingsplan Windplan Groen  
 

Definitief 13-02-2020 

 

De volgende documenten komen met de gevraagde toestemming te vervallen en 
maken daarna geen onderdeel meer uit van het oorspronkelijke besluit met 
nummer/ kenmerk U19.007800/VHV/RK: 
 

 In de oorspronkelijke aanvraag komt Paragraaf 3.8 Obstakelverlichting en 
hindermarkering van bijlage 1 toelichting op de aanvraag te vervallen. 

 Bijlage 9 verlichtingsplan komt te vervallen. 
 
Overwegingen:  
- ten behoeve van het ontwikkelen van het Windpark Groen - Kokkeltocht is op  

16 oktober 2019 een omgevingsvergunning verleend voor het ontwikkelen van het 
Windpark XY Wind B.V., bestaande uit een lijnopstelling van 9 windturbines als 
onderdeel van het overkoepelende Windplan Groen.  

- op 2 april 2020 is er een verzoek ingediend voor het wijzigen van het plan op de 
onderdelen verlichting en markering.  
Andere mogelijke effecten vanwege het windpark wijzigen niet als gevolg van deze 
twee wijzigingen.  

- hiermee is sprake van een ondergeschikte wijziging van de verleende vergunning die 
louter juridisch-administratief van aard is en waarmee geen beleidswijziging wordt 
beoogd.  

- de voor dit windpark verleende omgevingsvergunning heeft van vrijdag 1 november 
2019 tot en met 13 december 2019 voor een ieder ter inzage gelegen.  

- tegen het desbetreffende besluit voor de omgevingsvergunning zijn diverse beroepen 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
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Besluiten  
Namens het college is besloten om de gevraagde toestemming voor het wijzigen van de 
verlichting en het aanbrengen van markeringen op de windturbines te verlenen. De 
hierboven genoemde documenten staan in tabel I en zijn onderdeel van dit gewijzigd 
besluit.  
 
Deze toestemming is een correctie op de verleende omgevingsvergunning met kenmerk 
U19.007804/VHV/RK (Olo nummer 4138357). 
 
Dit besluit treedt in werking de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin 
het wordt geplaatst.  
 
 
Namens burgemeester en wethouders van Dronten, 
 
 
 
 
M. Koning 
Teammanager, team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid 
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Rechtsmiddelen  
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit van het 
onder procesverloop genoemde besluit, kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt 
aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.  
Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen 
zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan 
ook beroep instellen.  
Een ieder die beroep heeft ingesteld tegen het onder het procesverloop genoemde besluit 
van 19 oktober 2019 wordt geacht ook beroep te hebben ingesteld tegen onderhavig 
wijzigingsbesluit van de omgevingsvergunning. 
 
 
 


