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Van: CNSToetsing@lvnl.nl <cnstoetsing@lvnl.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 12:03
Aan: xxxxx <xxxxx@ponderaconsult.com>
CC: obstakels <obstakels@ILenT.nl>
Onderwerp: RE: Toetsing Windproject Oranjepolder Oosterhout Brabant

Geachte heer xxxxx,

De locatie van Windproject Oranjepolder valt buiten de huidige toetsingsvlakken behorende bij 
de communicatie-, navigatie- en surveillanceapparatuur in beheer van LVNL; verder onderzoek 
door LVNL is niet nodig.
Overige vliegveiligheidsaspecten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van LVNL.

Vriendelijke groet,

xxxxx

Samen luchtvaart mogelijk maken

+31 20 xxx xxxx | Medewerker Business Support | Procedures │ xxxxx@lvnl.nl

Werkdagen ma t/m do

Van: xxxx <xxxxx@ponderaconsult.com> Verzonden: 
donderdag 28 mei 2020 10:28
Aan: ILTDocumentManagement@ilent.nl; CNSToetsing@lvnl.nl
CC: obstakels@ilent.nl
Onderwerp: Toetsing Windproject Oranjepolder Oosterhout Brabant

Beste ILenT en LvNL

In opdracht van een klant zijn wij momenteel bezig met het onderzoeken en de onderbouwen 
van de realisatie
van drie windturbines ten noorden van Oosterhout (Brabant), zie de kaart in de bijlage . Graag 
willen we weten
of de plaatsing van windturbines mogelijk van invloed kan zijn op de correcte werking van 
communicatie-, navigatie
- en surveillance apparatuur in beheer van Luchtverkeersleiding Nederland; en of er eventueel
vlieg-technische
consequenties zijn.
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www.ponderaconsult.com 
Amsterdamseweg 13, 6814 CM  Arnhem,
The Netherlands

------------------------------------------------------------------ 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. Unauthorized 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

Een kaart met de beoogde locaties van de windturbines is bijgevoegd. Het zal gaan om 
windturbines met een
tiphoogte van maximaal 235 meter.

Het project is reeds ook aan Defensie voorgelegd.

Indien er vragen zijn of indien er aanvullende informatie nodig is om de beoordeling te kunnen 
uitvoeren, hoor ik dat graag.

In de hoop u voldoende te hebben geinformeerd,

xxxxx
Adviseur Duurzame Energie

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. ------------------------
------------------------------------------
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