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Remi van der Zijde

Van: CNSToetsing@lvnl.nl

Verzonden: maandag 6 februari 2017 09:19

Aan: Remi van der Zijde

Onderwerp: RE: Nieuwe toets windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Geachte heer Van der Zijde, 

 

Onderstaande locatie valt buiten de toetsingsvlakken die horen bij de communicatie-, navigatie- en 

surveillanceapparatuur van Luchtverkeersleiding Nederland; verder onderzoek is inderdaad niet nodig. 

 

Voor mogelijke vliegtechnische consequenties verwijs ik u naar de Inspectie Leefomgeving en Transport. 

 

Met vriendelijke groet,  

 dana matakena 

  
  

 dana matakena  |   Procedures - Business Support |  Luchtverkeersleiding Nederland  |  020 - 406 3986  | d.matakena@lvnl.nl 
                    werkdagen maandag t/m donderdag 

 

Van: Remi van der Zijde [mailto:remivanderzijde@ventolines.nl]  

Verzonden: vrijdag 3 februari 2017 16:57 

Aan: CNSToetsing@lvnl.nl 

CC: Friso Abbing <frisoabbing@ventolines.nl>; Kloet, J.A.P. (Ronald) <Ronald.Kloet@eneco.com> 

Onderwerp: Nieuwe toets windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding 

 

Beste LVNL, 

 

Graag ontvangen we een formele reactie dat Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding geen invloed heeft op de correcte 

werking van elektronische navigatie-, communicatie en landingshulpmiddelen en of er eventueel vliegtechnische 

consequenties zijn. Deze check heeft eerder voor dit windpark plaatsgevonden, echter is de opstelling gewijzigd van 

21 turbines met een tiphoogte van maximaal 150 meter naar 16 turbines met een tiphoogte van 204 meter. 

 

Hieronder de coördinaten van de opstelling: 

 

Turbine number Coordinate X Coordinate Y 

1  259609 588716 

2  259572 588379 

3  259537 588049 

4  259887 587856 

5 260176 588043 

6 260515 588081 

7  260738 587865 

8  261097 587928 

9 261051 588249 

10 261507 588151 

11  261784 588494 

12 261380 588591 

13 261043 588659 

14 260714 588719 



2

15 260368 588763 

16 260032 588735 

 

De vorige keer was de reactie dat er geen invloed was en er geen aanleiding was voor verder onderzoek. Gezien de 

locatie verwachten wij niet dat dit anders is met een andere tiphoogte. Graag jullie reactie. Is dit mogelijk om voor 

vrijdag 17 februari te ontvangen? Dat is het moment dat wij de vergunningen indienen. 

 

Alvast bedankt, 

 

Vriendelijke groet, 

 

Remi van der Zijde 

 

 
 

M   +31 655 473 574  

E     remivanderzijde@ventolines.nl 

W    www.ventolines.nl 

L      https://nl.linkedin.com/in/remivanderzijde 

 

OFFICE: Duit 15, 8305 BB Emmeloord, P.O.Box 1054, 8300 BB Emmeloord, The Netherlands 

ASSISTANT: secretariaat@ventolines.nl 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

This e-mail and any attachment is intended for the addressee(s) only. If you have received this e-mail by 

mistake please notify the sender by return e-mail, and delete this e-mail. Unauthorised use, disclosure or 

copying of this e-mail and any attachment is prohibited. Opinions, conclusions and other information in this 

message that do not relate to the official business of Air Traffic Control the Netherlands shall be understood 

as neither given nor endorsed by it. Air Traffic Control the Netherlands shall not be liable for the incorrect 

or incomplete transmission of this e-mail or any attachment, nor responsible for any delay in receipt. 

----------------------------------------------------------------- 


