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WOORD VOORAF 
 
Algemeen 
Van vrijdag 29 januari 2016 tot en met donderdag 10 maart 2016 lag de concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (c-NRD) ter inzage voor ‘KAVELBESLUITEN I EN II HOLLANDSE KUST (ZUID)’. Een ieder kon naar 
aanleiding van de c-NRD een zienswijze inbrengen.  
 
Het project 
In het SER energieakkoord dat op 6 september 2013 is gesloten tussen werkgevers, werknemers, natuur- en 
milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele andere organisaties, is 
afgesproken dat er windparken op zee voor in totaal 3.450 MW worden aangelegd en het Rijk hier via een 
gefaseerd tenderproces subsidie beschikbaar voor stelt in de periode 2015-2019. De Wet windenergie op 
zee maakt het mogelijk dat de Minister van Economische Zaken in overeenstemming met de Minister van 
Infrastructuur en Milieu voor elk windpark een kavelbesluit neemt. In een kavelbesluit wordt bepaald waar 
en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De kavels I en II liggen 
meer dan 22 kilometer uit de kust, net als het daar gerealiseerde windpark Luchterduinen. 
 
Middels een kennisgeving informeerde EZ het publiek over het voornemen tot dit project. De c-NRD werd 
ter inzage gelegd. Hierin is onder andere aangegeven welke aspecten in het MER nader onderzocht worden. 
 
Informatieavonden 
Er zijn twee inloopavonden georganiseerd, waar medewerkers van de verschillende betrokken overheden 
aanwezig waren om vragen te beantwoorden. De inloopavonden vonden plaats op woensdag 17 februari 
2016 van 19.00 uur tot 21.00 uur in NH Atlantic Den Haag, Deltaplein 200 te Kijkduin en op donderdag 18 
februari 2016 van 19.00 uur tot 21.00 uur in NH Conference Centre Leeuwenhorst, Langelaan 3 te 
Noordwijkerhout. Men kon hier formeel een zienswijze geven op de c-NRD. 
 
Zienswijzen 
Op de c-NRD zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 137 zienswijzen binnengekomen waarvan 111 uniek. 
De zienswijzen zijn integraal opgenomen in deze bundel. Ook zijn 9 reacties van overheden ontvangen, die 
u in de reactiebundel kunt vinden. U kunt deze inspraakbundel evenals de reactiebundel downloaden van 
www.bureau-energieprojecten.nl. 
 
Registratie en verwerking 
De ontvangen zienswijzen zijn geregistreerd. Aan de indieners is een ontvangstbevestiging gezonden met 
daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 6 kan bij het ontvangen registratienummer 
het bijbehorende reactie- of zienswijzenummer worden opgezocht. 
 
Verdere procedure 
Ook de Commissie voor de milieueffectrapportage is om advies gevraagd over reikwijdte en detailniveau. 
De commissie heeft de ontvangen zienswijzen en reacties bij haar advies betrokken. 
 
Alle zienswijzen en reacties van de betrokken overheden en het advies van de Commissie voor de 
milieueffectrapportage worden bekeken door de ministers van EZ en van IenM en verwerkt in een 
definitieve ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)’. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER 
opgenomen dient te worden. 
 
Als het MER is afgerond, worden mede op basis daarvan de ontwerpbesluiten voorbereid. Deze 
ontwerpbesluiten zullen samen met het MER ter inzage worden gelegd. Dit wordt te zijner tijd 
aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. 
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Nr. 3818
28 januari

2016

Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid), Ministerie van Economische 

Zaken

Kennisgeving 

Voornemen om een milieueffectrapport (MER) op te stellen 

Van vrijdag 29 januari tot en met donderdag 10 maart 2016 liggen stukken ter inzage voor de 
milieueffectrapportages voor het voornemen voor kavelbesluiten I en II voor windparken op zee in het 
aangewezen windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) op meer dan 22 kilometer uit de kust. Iedereen 
kan hierop reageren met een zienswijze.

Waarom dit voornemen? 

In het SER energieakkoord dat op 6 september 2013 is gesloten tussen werkgevers, werknemers, 
natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele andere 
organisaties, is afgesproken dat er windparken op zee voor in totaal 3.450 MW worden aangelegd en 
het Rijk hier via een gefaseerd tenderproces subsidie beschikbaar voor stelt in de periode 2015-2019. 
De Wet windenergie op zee maakt het mogelijk dat de Minister van Economische Zaken in overeen-
stemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu voor elk windpark een kavelbesluit neemt. In 
een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en 
geëxploiteerd mag worden. De kavels I en II liggen meer dan 22 kilometer uit de kust, net als het daar 
gerealiseerde windpark Luchterduinen.

Met deze kennisgeving informeert de Minister van Economische Zaken u over het voornemen tot deze 
MER-beoordelingsplichtige projecten. Daarbij wordt een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter 
inzage gelegd waarin is aangegeven op welke wijze het milieuonderzoek zal worden uitgevoerd en 
hoe dit in de MER-en moet worden opgenomen.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
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Besluitvorming 

De kavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) worden vastgesteld door de Minister 
van Economische Zaken in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Milieueffectrapportage 

Met milieueffectrapporten (MER-en) worden (mogelijke) milieueffecten, bijvoorbeeld op leefomge-
vingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water in beeld gebracht zodat deze 
effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. De MER-en zullen ook een 
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passende beoordeling bevatten om mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden in kaart te 
brengen.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van vrijdag 29 januari tot en met donderdag 
10 maart 2016 inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op 
papier) op de volgende locaties:
• Gemeente Rotterdam, Stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161, 3151 AE Hoek van 

Holland, T. 14010
• Gemeente Den Haag, Stadsdeelkantoor Loosduinen, Kleine Keizer 3, 2533 CV Den Haag, T. 14070
• Gemeente Wassenaar, Johan de Wittstraat 45, 2242 LV Wassenaar, T. 14070
• Gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk ZH, T. (071) 406 50 00
• Gemeente Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk, T. (071) 36 60 000
• Gemeente Zandvoort, Swaluëstraat 2, 2042 KB Zandvoort, T. 14 023 of 023 5740100
• Gemeente Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen, T. 14023
• Gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden, T. 140225

Informatiemarkt 

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren inloopavonden. U 
bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de 
procedure. Deze inloopavonden worden gehouden op:
• woensdag 17 februari 2016 van 19.00 uur tot 21.00 uur bij NH Atlantic Den Haag, Deltaplein 200 te 

Kijkduin; en
• donderdag 18 februari 2016 van 19.00 uur tot 21.00 uur bij NH Conference Centre Leeuwenhorst, 

Langelaan 3 te Noordwijkerhout.

Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt te 
bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid. U kunt vrij in- en 
uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken. U hoeft zich niet van te voren aan 
te melden.

U kunt uw mening geven 

In uw zienswijze kunt u ingaan op het voornemen, met inbegrip van alle onderdelen van de concept 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau. U kunt hierbij denken aan:
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat zou er anders 
moeten en waarom?

Hoe kunt u reageren? 

U kunt vanaf vrijdag 29 januari tot en met donderdag 10 maart 2016 reageren. Wij ontvangen uw 
zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder kavelbesluiten I en 
II Hollandse Kust (zuid). U kunt niet reageren via e-mail.

U kunt per post reageren: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt kavelbesluiten I en II Hollandse Kust 
(zuid), Postbus 248, 2250 AE Voorschoten.

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres noemen? Dan kunnen wij in een later stadium contact met u 
opnemen. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens een inloopavond of via Bureau 
Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt er nog meer? 

Gelijktijdig aan de voorbereiding van de kavelbesluiten worden onder de rijkscoördinatieregeling het 
inpassingsplan en de vergunningen voor het net op zee voor de Hollandse Kust (zuid) voorbereid. De 
concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het net op zee Hollandse Kust (zuid) wordt gelijktijdig 
ter inzage gelegd.

Voor het windenergiegebied Hollandse Kust is nog niet het hele gebied aangewezen waar mogelijk 
windparken kunnen komen. In een Rijksstructuurvisie worden twee extra stroken aangewezen op 10 
tot 12 nautische mijl (circa 18,5 tot 22 kilometer) uit de kust, aansluitend aan de al eerder aangewezen 
windenergiegebieden. Het definitieve besluit hierover is nog niet genomen. Hiervoor loopt een aparte 
procedure.
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Voor de procedure voor de rijkscoördinatieregeling voor het net op zee en voor de Rijksstructuurvisie 
worden apart kennisgevingen gepubliceerd.

Wat gebeurt hierna? 

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt ook voorgelegd aan de adviseurs met een 
wettelijke taak. De Commissie voor de milieueffectrapportage zal in de gelegenheid worden gesteld 
advies uit te brengen. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden bekeken door de Minister en 
betrokken in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Mede op basis van deze notitie worden de MER-en 
opgesteld.

Als de MER-en zijn afgerond, worden mede op basis daarvan de toegestane windparken voorbereid en 
ontwerpkavelbesluiten I en II opgesteld. De MER-en zullen samen met de ontwerpkavelbesluiten I en II 
ter inzage worden gelegd. Hierop kan iedereen dan reageren. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in 
onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer informatie 

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de 
website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.
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Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale reacties en zienswijzen 
 
In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de reactie of zienswijze 
opzoeken. De zienswijzen zijn vanaf pagina 11 opgenomen. De reacties vindt u in de separate 
reactiebundel. 
 

Zienswijzen en reacties op concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de milieueffectrapportage 
voor ‘KAVELBESLUITEN I EN II HOLLANDSE KUST (ZUID)’ 

 

Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
4W-SN-0001 0001  
4W-SN-0002 0002  
4W-SN-0003 0003  
4W-SN-0004 0004  
4W-SN-0005 0005  
4W-SN-0006 0006  
4W-SN-0007 0007  
4W-SN-0008 0008  
4W-SN-0009 0009  
4W-SN-0010 0010  
4W-SN-0011 0011  
4W-SN-0012 0012  
4W-SN-0013 0013  
4W-SN-0014 0014  
4W-SN-0015 0015  
4W-SN-0016 0016  
4W-SN-0017 0017  
4W-SN-0018 0018  
4W-SN-0019 0019  
4W-SN-0020 0020  
4W-SN-0021 0021  
4W-SN-0022 0022  
4W-SN-0023 0023  
4W-SN-0024 0024  
4W-SN-0025 0025  
4W-SN-0026 0026  
4W-SN-0027 0027  
4W-SN-0028 0028  
4W-SN-0029 0029  
4W-SN-0030 0030  
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4W-SN-0031 0031  
4W-SN-0032 0032  
4W-SN-0033 0033  
4W-SN-0034 0034  
4W-SN-0035 0035  
4W-SN-0036  R0036 
4W-SN-0037 0037  
4W-SN-0038 0038  
4W-SN-0039 0039  
4W-SN-0040 0040  
4W-SN-0041 0041  
4W-SN-0042 0042  
4W-SN-0043 0043  
4W-SN-0044 0044  
4W-SN-0045 0045  
4W-SN-0046 0046  
4W-SN-0047  R0047 
4W-SN-0048 0048  
4W-SN-0049 0049  
4W-SN-0050 0050  
4W-SN-0051 0051  
4W-SN-0052 0052  
4W-SN-0053 0053  
4W-SN-0054 0054  
4W-SN-0055 0055  
4W-SN-0056 0056 (+ 1 identiek)  
4W-SN-0057  R0057 
4W-SN-0058 0058  
4W-SN-0059 0059  
4W-SN-0060 0060  
4W-SN-0061 0061  
4W-SN-0062  R0062 
4W-SN-0063 0063 (+ 1 identiek)  
4W-SN-0064 0064  
4W-SN-0065  R0065 
4W-SN-0066 0066  
4W-SN-0067  R0067 
4W-SN-0068 0068  
4W-SN-0069 0069  
4W-SN-0070  R0070 
4W-SN-0071 0071  
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4W-SN-0072 0072  
4W-SN-0073  R0073 
4W-SN-0074 0074  
4W-SN-0075 0075  
4W-SN-0076 0076  
4W-SN-0077 0077  
4W-SN-0078 0078  
4W-SN-0079 0079 (+ 22 identiek)  
4W-SN-0080 0080  
4W-SN-0081 0081  
4W-SN-0082 0082  
4W-SN-0083 0083  
4W-SN-0084 0084  
4W-SN-0085 0085  
4W-SN-0086 0086  
4W-SN-0087 0087  
4W-SN-0088 0088  
4W-SN-0089 0089  
4W-SN-0090 0090  
4W-SN-0091 0091  
4W-SN-0092 0092  
4W-SN-0093 0093  
4W-SN-0094 0094  
4W-SN-0095 0095  
4W-SN-0096 0096  
4W-SN-0097 0097  
4W-SN-0098 0098  
4W-SN-0099 0099  
4W-SN-0100 0100  
4W-SN-0101  R0101 
4W-SN-0102 0102  
4W-SN-0103 0103  
4W-SN-0104 0104  
4W-SN-0105 0105  
4W-SN-0106 0106  
4W-SN-0107 0107  
4W-SN-0108 0108  
4W-SN-0109 0109  
4W-SN-0110 0110  
4V-SN-0111 0111  
4V-SN-0112 0112  
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4V-SN-0113 0113  
4V-SN-0114 0114  
4V-SN-0115 0115  
4V-SN-0116 0116  
4V-SN-0117 0117  
4V-SN-0118 0118 (+ 1 identiek)  
4V-SN-0119 0119  
4V-SN-0120 0120 (+ 1 identiek)  
Zienswijzen 0111 tot en met 0120 zijn ingediend op de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor 
Net op zee Hollandse Kust (zuid). Omdat ze inhoudelijk over de Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust 
(zuid) gaan zijn ze ook aan deze bundel toegevoegd. 
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Alfabetisch overzicht organisaties en zienswijzen 

Zienswijzen van organisaties op concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de 
milieueffectrapportage voor ‘KAVELBESLUITEN I EN II HOLLANDSE KUST (ZUID)’ 

 

Zienswijenummer Naam Organisatie 
0027 Algemene vereniging voor natuurbescherming, 'S-GRAVENHAGE 
0061 Bewonerscommissie Lozerlaanflats, 'S-GRAVENHAGE 
0037 Buurtschap Katwijkseweg Wassenaar, WASSENAAR 
0017 Dorpsraad Bergen aan Zee, BERGEN AAN ZEE 
0094 Eneco B.V., ROTTERDAM 
0099 ENGIE E&P Nederland B.V., ZOETERMEER 
0054 KUST strandhuisjes, KATWIJK ZH 
0025 Maasvlakte CCS project C.V. / Road, Schiedam 
0084 NWEA, UTRECHT 
0103 PvdA Noordwijk, AMSTERDAM 
0051 Schuitemaker's vishandel B.V., KATWIJK ZH, mede namens Strandpaviljoen KW106 
0038 Stichting Vrije Horizon, ZANDVOORT, mede namens Stichting Vrije Horizon; 

Bewonersplatform Leefbare Kust; Stichting Verplaats windmolens 
0120 Stichting Wijkberaad Kom Loosduinen, 'S-GRAVENHAGE 
0056 Strandpaviljoen de Zeemeeuw, NOORDWIJK ZH 
0015 Strandplaats Nederzandt, NOORDWIJK ZH 
0045 TAQA Energy B.V., 'S-GRAVENHAGE 
0082 TKI Wind op Zee, UTRECHT 
0046 Vereniging Dorpsbelangen Egmond "parel" aan Zee, EGMOND AAN ZEE 
0064 Vereniging Westland Verstandig, 'S-GRAVENZANDE 
0095 VisNed, URK 
0118 VvE Residence Astrid, NOORDWIJK ZH 
0107 Wijkvereniging Wijkberaad Bohemen, Waldeck, Kijkduin, ’S-GRAVENHAGE, mede 

namens Stichting Bewonersbelangen Kijkduin 
0049 Wintershall Noordzee B.V., RIJSWIJK ZH 
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Zienswijzen 0001 tot en met 0120 
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Verzonden: Vrijdag 29 januari 2016 13:42 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Ja, er lijkt geen volledig onderzoek te zijn gedaan naar doorkruising van de kabel van in 
bouw zijnde woonwijken.  
Ik doel in het bijzonder op 'tracé alternatief 1' naar Wateringen. De toelichting beschrijft 
onvoldoende de situatie tussen de zandmotor (Kijkduin) en de Uithof. 
De gebruikte satellietfoto in afbeelding 2.4. 'Kabeltracé op land van tracéalternatief 1 - 
Wateringen' is onduidelijk op deze kleine schaal. 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Ik stel voor dat u meekijkt op het kaartje uit het bestemmingsplan Madestein-Vroondaal van 
de gemeente Den Haag, en aangeeft waar het tracé van deze kabel gaat lopen, en of dit ter 
plekke ondergronds of bovengronds is. Vervolgens geeft u aan wat de gevolgen zijn voor de 
bewoners van deze wijken. Als aspirant-koper ben ik graag goed geïnformeerd, de wet geeft 
mij zelf de plicht dit te onderzoeken. Een antwoord op korte termijn (4 februari) via de mail 
zou ik zeer op prijs stellen, ivm bedenktijd van 1 week op het koopcontract dat ik gisteren 
heb ondertekent. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Voorstel voor een tracé-alternatief: Is het mogelijk om de kabel ondergronds in de 
middenberm of langs het fietspad op de route Ockenburghstraat / Lozerlaan / Wippolderlaan 
te leggen?  
 
hartelijk dank. 
 
Reactie  
 

0001



0001



0001
Inloopavond 

Net op Zee Hollandse Kust (zuid) I Kavelbesluiten 1 en Il Hollandse Kust (zuid) 
17 februari 2016 

NH Atlantic Den Haag 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoon: 
E-mail : 
Spreekt in namens: namens zichzelf 

Zienswijze betreft: Aanvulling op eerder ingediende zienswijze registratienr. 4W-SN-0001 

Inspreker heeft een print gemaakt van een deel van het tracé Madepolderweg kruising 
Boomaweg. 
In 2018/2019 wordt hier een basisschool gebouwd. In het Rijksinpassingsplan ziet inspreker 
graag terug wat het effect van de (electro)magnetische straling op de kinderen van deze 
school zal zijn. 

1 



Verzonden: Zondag 31 januari 2016 12:57 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 

Aanspreekvorm: 
Aanspreektitel:  
Achternaam: 
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Particulier 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Het hoofdstuk Landschap. 
Beleving is niet in een milieueffectrapport te vangen. Dus gaat het hoofdstuk landschap 
nergens over. zie ook vraag 2. 

Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Het hoofdstuk landschap 5.1.6 is wel in meetbare waarden uitgedrukt, maar gaat volstrekt 
voorbij aan het aspect beleving. 
Net als een boom meer is dan een diameter en een hoogte en bladoppervlakte is het 
definiëren van een variabel en oneindig begrip als een horizon gedoemd te mislukken. De 
horizon zelf is een variabele en is niet te pakken of te vatten of te definiëren. Tenzij je een 
kerkelijke machthebber bent uit de 15e eeuw die het niet kan verkroppen dat de aarde niet 
plat en de horizon niet eindig en door een god gemaakt is. 
Mijn horizon is vanuit de woonkamer op 5 hoog in Zandvoort permanent gevuld in het 
Noordwesten met molens van IJmuiden op 30km en Castricum op 35km en de schepen op 
de rede van IJmuiden. En ook permanent het beeld in het Westen de molens voor de kust 
van Zandvoort. Voor mijn neus staat het Palace Hotel. 
Schepen zijn, ook al liggen ze een paar dagen voor anker, dynamisch. De molens zijn 
staties. Mijn horizon vanaf de boulevard hier op 10m+ is weer een andere. 
Het beeld wat met de viewer wordt getracht weer te geven is een welgemeende poging 
maar werkt misleidend. Het wisselende weer en het menselijk oog zijn niet in beelden te 
vatten en in een milieu effect meetbaar te maken. 
Beleving is subjectief en niet kwantificeerbaar. De waarde van een boom is 15.000 euro de 
waarde van een mens is 250.000 euro in verzekeringstermen. 
Molens op zee moeten geplaatst worden, ook naar mijn mening. In kavel termen is alleen 
aansluitend aan IJmuiden en dat is kavel 1 acceptabel. Vanuit mijn horizon op 5 hoog een 
nog grotere hoek aaneengesloten statische horizon vervuiling. De kavel 2 en (verder binnen 
de 12 miles zone) onaanvaardbaar. 
Alle niet genoemde kavels IJmuiden Ver, dus achter de "boulevard horizon + 1,5m" hebben 
op voorhand mijn volledige instemming.  
Zelf als die molens mijn eigen horizon op 5 hoog (het duin is op 10+) blijven vullen, want nu 
zie ik ook die molens IJmuiden en Castricum op 30 a 35 km. 
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Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
bijgevoegd 2 foto's gemaakt deze winter op 20 januari 2016 in de ochtend vanaf 5 hoog met 
wisselend bewolkt weer. Molens op 30 a 35 km. 
In de tekst staat ergens een argumentatie dat in de zomer de meeste mensen aan het 
strand zijn. Deze relevantie ontgaat mijn i.k.v. een MER 

Reactie 
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Verzonden: Maandag 8 februari 2016 02:02 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 

Aanspreekvorm: 

Aanspreektitel:  

Achternaam: 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: 

Straat: 

Huisnummer: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Als: Particulier 

Mede namens: vele kustbewoners/ toeristen/ dagjesmensen 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Ik wil iets praktisch voorstellen waarmee in één keer tegemoet wordt gekomen aan vele 

mensen die een bezwaar hebben tegen de plaatsing van windmolens zo dicht bij de kust. Ik 

woon zelf zo een 40 meter hoog in de eerste hoogbouw vanuit de kust in Loosduinen/grens 

Kijkduin. Ik kijk met gemak 35 kilometer of meer weg met mooi weer en zie de windmolens 

ook goed. Maar overdag soort dat niet, en zeker niet vanaf het strand. Maaaaarrr, wet wel 

nu al stoort, zijn de felle rode lichten die in elke windmolen zitten en die 's nachts het 

volledige beeld van het hebben van een zee voor de kust weghalen. Een paar lampenda van 

schepen voor anker is niet zo een probleem, maar die hele rij veel te felle rode lampen wel. 

Hemelsbreed zit ik toch ver van de molens af, maar met helder weer lijkt het soms wel of 

die lampen net voorbij het strand staan. En dan moeten er nog 2 van die batterijen met 

molens komen. Ik stel voor om met de 'vuurtorenoplossing' te komen. Goedkoop, effectief, 

het zal bezwaren wegnemen én het gevoel van het hebben van de zee voor de kust zal 

terugkomen. 

Bij vuurtorens wordt de landzijde afgeplakt van de lichtkoepel, zodat de landbewoners geen 

last hebben van het licht. Iets vergelijkbaars is mogelijk met de windmolens. Met dien 

verstande dat niet heel de landzijde afgeplakt hoeft te worden, slecht dat gedeelte wat 

horizontaal loopt met de kust. Zodoende blijft onder de afgeplakte band het licht zichtbaar 

voor schepen die naderen en van bovenaf voor het luchtvaartverkeer. Dat is mijn suggestie 

waarmee u zeer velen een plezier kunt doen en waarmee de kust de kust blijft. Men heeft 

volgens mij geen idee hoe fel die rode lampen zijn en welke impact die hebben op het 

kustgevoel. Nu heb je het idee dat er een weg loopt met rode lampen. Bij meer parken 

wordt dat meer het gevoel van een industriepark als de lampen niet enigzins aan de 

kustzijde worden afgeplakt.  

Reactie 
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Verzonden: Dinsdag 9 februari 2016 21:56 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:   
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de huidige bewoners en bedrijfsleven van de 
kustgemeenten. Plaatsing van de windmolens op deze plek is een aantasting van het enige 
nog ongerepte natuurlijke uitzicht in Nederland en is onontkeerbaar. Indien toch besloten 
wordt tot het plaatsen van windmolens, dan veel verder op zee, zodat de parken vanaf de 
kust niet zichtbaar zijn. 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Echt luisteren naar de kustbewoners.  
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik heb onze woning met uitzicht op zee 5 jaar geleden gekocht. Daarna zijn deze plannen 
ontstaan. Hoe zit het met planschade. Daar wordt nergens rekening mee gehouden.  
 
Reactie  
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Verzonden: Woensdag 10 februari 2016 23:17 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 

 

Aanspreekvorm:  

Aanspreektitel:  

Achternaam:  

Voorvoegsel(s):  

Voorletters:  

Straat:  

Huisnummer:   

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Als: Particulier 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Ik wil graag het vrije uitzicht op zee behouden in Wassenaar en stel voor de windmolens 

verder in zee te plaatsen. 

 

Reactie  
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Verzonden: Donderdag 11 februari 2016 13:44 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Op voorhand lijkt mij dat een MER zeer negatief zal scoren op het onderdeel Landschap en 
zichtbaarheid, vanwege het feit dat volgens de huidige plannen windturbines zichtbaar zullen 
zijn vanaf toeristische locaties aan de kust. Dat je straks vanaf Kijkduin aan de ene kant de 
Rotterdamse haven ziet, daar zijn we aan gewend. Als er straks - net als nu bij Noordwijk - 
ook windmolenparken bijkomen, heeft dat verdere negatieve effecten op de beleving van de 
huidige ongeschonden prachtige horizon, een reden voor mensen om naar Kijkduin te 
komen en daar te wonen. 
 
Reactie  
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Verzonden: Zondag 14 februari 2016 10:15 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Bij de MER rekening houden met Emmisie rechten systeem (geen CO2 besparing door 
windenergie en helpt dus niet voor klimaatverandering). 
Er zou ook een sociaal-geografische maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt moeten 
worden. 
(zie ook bijlage Pieter-Lukkes-evaluatie-Energieakkoord.pdf). 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Het zwaar inzetten op Windenergie brengt de leveringszekerheid en stabiliteit van onze 
energievoorziening in gevaar. Zie wat er gebeurt in Australie en Engeland. In Engeland 
zitten ze binnenkort in het donker als het niet waait. 
 
Reactie  
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Een verschijnsel dat wij overal en altijd in de geschiedenis tegen komen is 

dat regeringen een beleid volgen dat tegen hun eigen belang indruist. 

Overal heeft de mens wonderen verricht, behalve op bestuurlijk gebied. 

(Barbara Tuchmann, 1984) 
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Het is pure luxe als een forum, zonder zich er ook maar in de geringste mate aan te binden, 

bereid is kritisch naar de tekst van jouw essay te kijken. Het stuk is uit de beoordelingen 

gekomen als na een fikse wasbeurt. Daarvoor dank aan : prof.dr. T.S. van Albada, ir.K.de 

Groot, prof.ir.R.J.W. Kouffeld, Ir.L.Oldenkamp, dr. C. le Pair, prof. ir. A. J. Stienstra en dr. 

F.Udo 

 

1 WAAROM DEZE EVALUATIE? 

In September 2013 hebben krap 50 organisaties, onder toeziend oog en met behulp van de 

rijksoverheid, een Energieakkoord gesloten. Politiek Den Haag acht zich gebonden aan de daarin 

vastgelegde doelstellingen en afspraken. Die afspraken hebben overwegend betrekking op de  

transitie naar een energiesysteem met weinig of geen fossiele brandstoffen. Geen verstandig mens 

twijfelt er aan dat deze overgang ooit nodig zal zijn. De grote vraag is echter hoe urgent die transitie 

is en wat de beste manieren zijn om die te bewerkstelligen. Wat dit betreft is grote zorgvuldigheid 

geboden; het gaat immers om een extreem belangrijk en kostbaar maatschappelijk proces dat door 

de inwoners van dit land moet worden gefinancierd. 
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De opstellers van het akkoord hebben ingezien dat een zo belangrijk akkoord op gezette tijden moet 

worden gecontroleerd. Daarom zal het in 2016 worden geëvalueerd. Het valt te voorzien dat een 

drietal elementen in de evaluatie zal ontbreken, te weten: 

 

a) Een sociaal-geografische maatschappelijke kosten-batenanalyse van de voorgestelde 

(mega)-projecten. Dat “sociaal-geografische” moet er bij vanwege de te verwachten 

“externalities” van de projecten. Alle in het Energieakkoord voorziene projecten moeten op 

een bepaalde plek worden gerealiseerd en zullen op velerlei manier een impact op hun 

omgeving hebben. Aan die, vaak negatieve, impact moet een prijskaartje worden gehangen. 

b) Een analyse van nut en noodzaak van de voorgenomen projecten. Deze analyse 

verschilt wezenlijk van de meer gangbare welvaarts- of bedrijfseconomische 

kosten/batenanalyse. De kwintessens is dat particulier gewin en maatschappelijk nut zeer 

verschillende grootheden zijn. 

c) Versmade mogelijkheden. Een euro kan slechts één keer worden uitgegeven. Daarom 

is het zaak om te bepalen welke wensen onvervuld moeten blijven omdat de middelen nodig 

zijn voor de realisatie van het Energieakkoord. Alleen dan kan weloverwogen worden beslist 

over de bestemming van de middelen.   

 

 

 

 

NB: In onze participatiemaatschappij mag wel het een en ander worden verwacht van 

participerende burgers. Deze burgers kunnen bijvoorbeeld nagaan of de in 2016 uit te brengen 

evaluatie aan de hiervoor geformuleerde eisen voldoet. Daarvan zal geen sprake zijn als de 

eigenbelangen van het syndicaat achter het Energieakkoord als meetlat dienen. De bevolking is juist 

gebaat bij een breed maatschappelijke weging van de voor- een nadelen van het akkoord. Het 

volgende wil daaraan bijdragen. 

2 SAMENVATTENDE CONCLUSIES 

De belangrijkste conclusies die in deze evaluatie worden getrokken zijn: 

1. Het energieakkoord komt over als een strategisch marketingplan ten dienste van de 

ondertekenaars van het akkoord. De bevolking is daar niet over gehoord. (§1.2) 

2. De uitvoering van het akkoord zal de bevolking aan directe- en gevolgkosten €100 

miljard kosten. Bij gelijkblijvende kosten per additioneel procentpunt hernieuwbaar zal de 

beoogde situatie van 85% fossielvrij  €680 miljard gaan kosten. (§4.2-3) 
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3. Het akkoord ondergraaft de koopkracht van de bevolking en daarmee de markt voor 

het gros van de bedrijven. Werkgevers en vakbonden gaan hieraan voorbij. (§5.2) 

4. Zolang het emissie-handelssysteem er is dragen de zgn. hernieuwbare 

energiebronnen niet bij aan beperking van de CO2-uitstoot. Bijgevolg is het uitgesloten dat 

het Energieakkoord invloed op het klimaat heeft. (§4.2/6.2) 

5. Integendeel, onder de huidige regelgeving betekent: hoe meer hernieuwbare energie 

hoe groter de CO2-emissies. Dit wordt door de EG genegeerd. Bijgevolg berusten de 

afspraken tussen de lidstaten over percentages hernieuwbare energie op een fictieve 

werkelijkheid. Daardoor is de subsidie per netto toegevoegde kWh hernieuwbare energie het 

dubbele van die waarvan officieel wordt uitgegaan. (§6.3) 

6. De overheid heeft zich onvoldoende voorbereid aan het Energieakkoord gebonden. 

(§8.2) De uitvoering van het akkoord is niet urgent, de garantie ontbreekt dat de beoogde 

resultaten zullen worden bereikt en om CO2 kwijt te raken wordt alleen maar gedacht aan het 

terugdringen van fossiele brandstof. 

7. Het zou het prestige van de regering in Den Haag verhogen als zij in staat zou zijn 

een overtuigend energie-/klimaatbeleid te voeren zonder gebruik te maken van de Crisis- en 

herstelwet resp. de Rijkscoördinatieregeling. (H.2) 

8. De uitvoering van het Energieakkoord is in handen van niet democratisch gekozen 

actoren, zoals milieuorganisaties. Tevens bieden de gebezigde procedures de bevolking geen 

bescherming tegen misstanden. (§3.1-3) 

9. Windenergie en biomassa hebben geen of weinig toekomst. Fossiel zal nog lang 

dominant blijven, vermoedelijk aangevuld door kernenergie, zonne-energie en nog te 

ontdekken of te ontwikkelen energiebronnen. (H.6-7) 

10. Het werkgelegenheidseffect van het Energieakkoord zal verwaarloosbaar of zelfs 

negatief zijn. (§5.1) 

11. Dit kleine land pleegt zijn plaats op het wereldtoneel te overschatten. Het land doet 

er goed aan zich op fundamenteel energieonderzoek te richten.  (H.9/10) 

12. Het Energieakkoord is wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd en negeert de 

belangen van het grote publiek. Met dit akkoord neemt de overheid met gemeenschapsgeld 

een gok van € 100 miljard.  Ergo: het akkoord dient te worden teruggetrokken. (H.1,9) 

 

3 SUMMARY AND CONCLUSIONS 

The main conclusions from this evaluation are summarized as follows: 
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1. The Energy Agreement appears to be primarily a strategic marketing vehicle for its 

signatories. The general public has not been consulted in the framing of the agreement. 

2. The implementation of the agreement will cost the Dutch society €100 billion in 

direct and indirect cost. For The Netherlands, with constant incremental cost per percent 

point renewables, the costs of transition to an 85% non-carbon energy system will amount to 

an estimated €680 billion. 

3. The agreement will undermine the purchasing power of households, and impact the 

market for a significant number of businesses. Industry associations and trade unions 

committing to the agreement appear to ignore this. 

4. As long as the ETS (European Trade System) remains in force, renewable energy 

sources will not contribute to a reduction of CO2-emissions. As a result the Energy 

Agreement will have no impact on climate change. 

5. To the contrary; with current regulations, an increase of renewable energy production 

results in an increase in CO2-emissions. Within the EC this reality is ignored. Agreements 

between member states on percentages renewable energy are based on these false 

assumptions, and hence the subsidies on incremental kWh renewable energy are double the 

officially quoted numbers. 

6. The Dutch government was ill-prepared when it committed to the Energy 

Agreement. There is no urgency to implement the agreement, there is no guarantee that the 

anticipated results will be met, and reducing the use of fossil fuel is seen as the sole way to 

lower CO2-emissions. 

7. The Dutch government would gain considerable respect when they would establish 

convincing energy/climate policies without resorting to coercive instruments (e.g. Crisis- en 

herstelwet, and Rijkscoördinatieregeling). 

8. Implementation of the Energy Agreement is in the hands of not democratically 

elected players (e.g. non-governmental organizations, environmental pressure groups). 

Moreover, commonly established procedures for implementation do not include clauses to 

protect the general public’s interests. 

9. The prospects of energy from wind and biomass are poor. Fossil fuels will be 

important for a long time to come, most likely complemented by nuclear and solar energy, 

and energy from yet to be developed or invented sources. 

10. The Energy Agreement will have a negligible or even negative impact on 

employment. 

11. The Netherlands, being a small country, has a tendency to over-estimate its 

importance on the global stage. It would be preferable that The Netherlands focus on 

fundamental research. 
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12. The Energy Agreement has inadequate scientific substantiation, and ignores the 

interests of the general public. Through this agreement, the Dutch government risks losing € 

100 billion of public funds. Hence, it must be withdrawn. 
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1. KORTE GEANNOTEERDE INHOUD VAN HET ENERGIEAKKOORD 

Als puntje bij paaltje komt zullen weinig ingezetenen van dit land echt kennis hebben genomen van 

de inhoud van het in 2013 gesloten Energieakkoord. Vandaar dat wordt begonnen met de van 

kanttekeningen voorziene kernpunten van het akkoord . 

1. Veel ondertekenaars van het akkoord komen uit de sector van de natuur- en 

milieuorganisaties. Dit zijn ook de organisaties die het sterkst voor het akkoord hebben 

geijverd en nu , wat de uitvoering ervan betreft, de vinger aan de pols houden. Andere 

clusters zijn belangenbehartigersorganisaties zoals de ANWB, VNO/NCW, de vakbonden en 

brancheorganisaties. Verder is de bouwwereld ruim vertegenwoordigd evenals trouwens de 

sector van verkeer en transport. Tenslotte moeten de rijks- en provinciale overheden worden 

genoemd. 

2. Het akkoord beoogt een duurzame groei te bevorderen als basis voor een breed 

gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Energie en klimaat 

worden expliciet gekoppeld. 

3. Er wordt gestreefd naar een besparing op het energieverbruik van 1½% per jaar. 

Toch krijgt dit thema gezien de uitspraak van Duyvendak; “Alle onderzoeken laten zien dat 

er via energiebesparing de grootste beperking van de uitstoot van CO2 is te bereiken tegen 

verreweg de laagste kosten”, verhoudingsgewijs weinig aandacht. Kan het zijn dat op dit 

gebied te weinig expertise bestaat en/of er voor te weinig ondertekenaren van het akkoord 

winstmogelijkheden liggen? 

4. Het aandeel hernieuwbare energie moet per 2020 14% en per 2023 16% bedragen. 

5. Het akkoord zal op vrij korte termijn 15 000 voltijdsbanen opleveren. 

6. De doelstellingen moeten zoveel mogelijk op vrijwillige basis worden gerealiseerd 

maar zo nodig zullen niet-vrijblijvende maatregelen worden getroffen. Voor deze laatste 

gevallen wordt een uitgebreide wet- en regelgeving ontwikkeld. 

7. Op zee moet per 2023 een vermogen aan windenergie van 4450 MW zijn 

gerealiseerd. Op het land moet per 2020 een vermogen van 6000 MW staan. Deze 6000 MW 

moet voor de helft worden ondergebracht in 11 grote windturbineparken en voor de andere 

helft over het land worden verspreid. 

8. Na 2020 zal op het land naar aanvullend potentieel worden gezocht. De 6000 MW is 

dus niet het eindpunt. 

9. De bijstook van biomassa in kolencentrales wordt gelimiteerd. Velerlei vormen van 

decentrale opwekking van hernieuwbare energie, zowel door huishoudens als bedrijven, 

worden, ook financieel, ondersteund. De bedoeling is om op deze wijze 186 Petajoule (1PJ 

is 278 miljoen Kwh) energie op te wekken. 
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10. De uitstoot van broeikasgassen moet per 2050 met 80%-95% zijn gereduceerd. In dat 

kader zullen de uit de jaren 80 stammende kolencentrales worden gesloten. 

11. Voor de energietransitie, zoals voorzien in het Energieakkoord zijn enorme 

investeringen nodig. Op dit punt zullen de Rijksoverheid, de Bouwwereld, het Verbond van 

Verzekeraars en de Pensioenfederatie plannen uitwerken. De aannemers en de rijksoverheid 

zullen tezamen een “Expertisecentrum Financiering” opzetten. 

12. Met betrekking tot de financiële paragraaf , het minst sterke deel van het akkoord, 

valt te noteren dat: 

– De sluiting van de kolencentrales leidt tot een “verhoging van de energiebelasting 

vanaf 2016 met als uitgangspunt, dat deze belastingverhoging voor 50% bij de burgers en 

voor 50% bij bedrijven neerslaat”. Wat hier ontbreekt is de garantie van de bedrijven dat zij 

hun kostenverhoging niet aan hun afnemers zullen doorberekenen; hetgeen een unicum zou 

betekenen. 

– Het akkoord  de energierekening van burgers en bedrijven ten opzichte van de 

begroting in Regeerakkoord zal verlagen. Dit is misleidend. Want als die begroting maar 

hoog genoeg is, dan valt het eindbedrag altijd mee. Waarom presenteren de opstellers van 

het akkoord geen transparante kostenopgave? 

1. Het akkoord meldt: “Vanwege de relatief lange investeringstermijn is voor een 

optimale financiering van projecten een langjarig, consistent samenhangend en breed 

gedragen beleid van de overheid cruciaal. Daarop is dit Energieakkoord gericht”. In gewone 

mensentaal betekent dit waarschijnlijk dat de overheid, dus de belastingbetaler, een 

langjarige rendementsgarantie afgeeft aan de investeerders in hernieuwbare energie. Welke 

bedragen daarmee zijn gemoeid wordt niet vermeld. 

2. De totale kosten van het Energieakkoord voor de burger worden niet vermeld. De 

overheid gaat langjarige en omvangrijke verplichtingen aan. Daarbij wordt gezondigd tegen 

een hoofdregel van de besliskunde namelijk dat men zo lang mogelijk zoveel mogelijk 

opties open moet houden en dus zeer terughoudend moet zijn met het aangaan van lange-

termijn verplichtingen. Met het Energieakkoord zondigen regering en parlement tegen die 

regel. Hier worden te grote risico’s genomen. 

3. Alle maatschappelijke sectoren moeten meedoen aan energiebesparing. Daarbij 

richten de maatregelen zich op de energiegebruiker en niet op de energieleveranciers. De 

gehele gebouwde omgeving heeft belang bij deze besparingen. Daarom is er gekozen voor 

een stelsel van voorlichting, bewustwording, ontzorgen , het invoeren van energielabels 

(streven naar label B en C) en financiële prikkels bijvoorbeeld van de kant van 

energiemaatschappijen, die leningen kunnen verstrekken. Veel onderwerpen moeten nog 

worden uitgewerkt en expertise moet worden opgebouwd. 

4. “Het spreekt voor zich dat de echte helden van dit akkoord de partijen zijn die 

uiteindelijk met hun handtekening zich verbonden hebben aan het akkoord, aan hun eigen 
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inbreng in het vervolg, en daarmee aan het belang van het bereiken van een gezamenlijke 

aanpak van het Energieakkoord voor duurzame groei. Deze partijen zijn zichtbaar met hun 

logo en de handtekeningen op de pagina’s achterin” aldus de voorzitter van de Sociaal 

Economische Raad in zijn Ten Geleide. Deze passage laat zien dat je in dit land een held 

kunt zijn zonder een cent risico te lopen. Want dat doen de ondertekenaars niet. De risico’s 

zijn immers bij de gewone burgers gedeponeerd. 
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1 DE CRISIS – EN HERSTELWET EN DE RIJKSCOöRDINATIEREGELING. 

3.1 Noodzakelijke voorwaarde voor realisatie energieakkoord 

Ook zonder bovenstaande regelingen zou er wel een Energieakkoord zijn. Maar dan zou er van de 

uitvoering van het akkoord niets terecht komen. Deze regelingen zijn dus noodzakelijke 

voorwaarden voor het akkoord. 

Even noodzakelijk is de financiering ervan. Zoals hiervoor reeds is opgemerkt gaat het daarbij om 

enorme bedragen. Op te brengen door de bevolking; maar is die daartoe bereid? De kans daarop is 

nul. Niet alleen ontbreekt het de huishoudens aan de benodigde middelen, ook ziet men de grote 

(windturbine) projecten liever gaan dan komen. Van een voldoende “willingness to accept” is dus 

geen sprake. Toch wil de Haagse overheid het Energieakkoord uitvoeren. Als dat niet op basis van 

vrijwilligheid kan, dan maar op grond van wetgeving. Die wetgeving is gegoten in de vorm van de 

Crisis – en herstelwet en de Rijkscoördinatieregeling. De uitvoering van het akkoord kan er niet 

zonder. 

 

3.2 Breed inzetbare crisis- en herstelwet. 

3.2.1 Overheid en management 

Uit de 121 pagina’s tellende Memorie van Toelichting (MvT) bij de Crisis en hertstelwet blijkt dat 

het doel ervan is om de in 2008 uitgebroken economische crisis te bestrijden. En wel door het 

aanjagen van grootschalige projecten. Volgens de regering verzandt de uitvoering van die projecten 

in stroperige procedures. De uitzonderlijke economische situatie rechtvaardigt een ongewone 

aanpak, ook op het gebied van wet- en regelgeving, aldus deze MvT. Wanneer zo’n situatie zich in 

een particuliere organisatie voordoet, dan is dat een managementprobleem. De betreffende 

organisatie moet dat op eigen kracht oplossen, zonder op wettelijke dwang terug te kunnen vallen. 

Politiek Den Haag maakt het zich wat dit betreft gemakkelijker. Want daar beschikt men over de 

bevoegdheden om bekwaam management te vervangen door wettelijke middelen. Het nadeel ervan 

is dat het Haagse management niet wordt gedwongen om elke dag bij te scholen. 

 

3.2.2 Opschonen van het bestand 

De Crisis- en herstelwet moet onze economie aanjagen door de realisatie van grote projecten te 

bespoedigen en onder regie van Den Haag te brengen. Een ander – voor de Haagse overheid zeer 

belangrijk - doel is om orde te scheppen in de chaos van wetten en voorschriften. Uiteindelijk moet 

het gros daarvan worden samengebracht in één omgevingswet. 

Voor de bevolking van dit land is afdeling 7 van de Crisis- en herstelwet veruit het belangrijkste. 

Daarin wordt de versnelde uitvoering geregeld van lokale en bovenregionale projecten. Deze 

projecten worden door middel van Algemene Maatregelen van Bestuur aangewezen. De realisatie 

ervan – te denken valt aan de windturbinecomplexen – valt onder ministeriële 

verantwoordelijkheid.  Uit praktijkgevallen blijkt dat de lagere overheden en, in nog sterkere mate, 

burgers feitelijk buiten spel staan. 
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In de MvT bij de Crisis- en herstelwet wordt naar ongeveer 80 andere wetten en regels verwezen. 

Daarmee wordt de materie geheel ontoegankelijk gemaakt. Te vrezen valt dat dit geldt voor 

iedereen die niet maandenlang betrokken is geweest bij de formulering van de Crisis –en herstelwet. 

Aldus worden zowel de verantwoordelijke ministers, de Kamers als het grote publiek op afstand 

gehouden. De consequentie hiervan is, dat wat er in de krochten van ministeries wordt uitgebroed 

nauwelijks of niet voor correcties benaderbaar is. Hier ligt een groot democratisch risico. 

Om de chaotische regelgeving op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en 

water te bestrijden is gekozen voor uitdunning en concentratie. Veel wetten zijn – of worden – 

overboord gezet of samengevoegd. Aldus ontstaat een soort Stalinorgel, dat een groot gebied 

bestrijkt en voor velerlei doeleinden kan worden ingezet. Dat orgel zal “omgevingswet” gaan heten. 

 

3.2.3 Losgezongen van het volk 

Voor wie en voor welk doel worden wetten ontwikkeld, aangepast en weer ingetrokken? In een echt 

democratisch systeem moet het antwoord op deze vraag luiden: ten behoeve van de zelfstandige 

ontplooiing , de veiligheid en het welzijn van de bevolking. In de stukken, die bij de Crisis- en 

herstelwet behoren is daarvan helemaal niets terug te vinden. Integendeel, de bevolking wordt 

nergens bij betrokken, ja zelfs buitengesloten. Dit wordt nog eens onderstreept door een nota van 

het ministerie van Infrastructuur en Milieu getiteld: “Over de Crisis- en herstelwet; voor 

bestuurders van provincies, voor ontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en bedrijven”. (Juli 

2013). Hier worden 17 miljoen burgers buiten gesloten! Toch legt deze wetgeving ze wel 

verplichtingen op. Want “voorkomen moet worden dat de uitvoering van maatregelen achterwege 

blijft” zo wordt in de Memorie van Toelichting dreigend opgemerkt. 

Het volk – met inbegrip van de Tweede Kamer? – wordt niet geacht zich met deze wetgeving te 

bemoeien. Neem bijvoorbeeld de in de wet opgenomen expiratiedatum: 1 januari 2014. Wie had 

gehoopt op die datum te zijn verlost van de knellende Crisis- en herstelwet, kwam bedrogen uit. Al 

op 4 januari 2012 stelde de regering voor om deze wet permanent te maken. Zetten wij de data op 

een rijtje dan blijkt er iets vreemds aan de hand te zijn. 

De Crisis en herstelwet trad in werking op 31 maart 2010. Ruim binnen een jaar daarna- februari 

2011- werd reeds een concept-wet voor het permanent maken ervan rondgestuurd. Dit betekent, dat 

al voor of meteen nadat de wet in werking is getreden is begonnen met het permanent maken ervan. 

Dit voelt niet goed. Dit wijst er immers op dat de regering nooit van plan is geweest om de macht 

die zij via deze wet naar zich toe heeft getrokken, ooit weer af te staan. Met andere woorden dat de 

aanvankelijke aankondiging dat de wet een tijdelijk karakter zou hebben, slechts geveinsd was en 

als middel moest dienen voor een gemakkelijkere acceptatie ervan. 

Hoe geloofwaardig blijken de argumenten die aanvankelijk ten grondslag lagen aan het Crisis – en 

herstelplan, bij nader inzien te zijn? 

Hoofddoel van de Crisis- en herstelwet heet te zijn de bestrijding van de sinds 2008 heersende 

economische crisis. Wanneer er een evaluatie van deze wet wordt ingesteld, dan ligt het voor de 

hand te verwachten, dat onderzocht wordt in hoeverre de wet bijdraagt aan het oplossen van die 

crisis. Dat blijkt een foute veronderstelling te zijn. Er worden wel evaluaties verricht maar die zijn 

geheel toegespitst op de vraag of de voorschriften wel waterdicht zijn en vooral procedureel in 

voldoende mate worden nageleefd. Dat zijn blijkbaar de werkelijke kopzorgen van de bureaucratie. 
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Niet of de gevolgen van de crisis er door worden gemitigeerd en welke zegenrijke gevolgen dat 

voor de bevolking heeft. 

 Opdrachten verstrekken aan universitaire onderzoekers brengt een zeker risico mee. Anders dan de 

puur-commerciëlen willen die van de universiteit nog wel eens hun neus steken in dingen die buiten 

hun opdracht liggen. Waarschijnlijk is dat ook gebeurd met de evaluatie- opdracht die aan de 

vakgroep Bestuursrecht en bestuurskunde van de RUG is verstrekt. Die vakgroep heeft zich 

intensief bezig gehouden met juridische kwaliteit van de besluitvormings- en 

rechtsbeschermingsprocedures op grond van de Crisis- en herstelwet. Waarschijnlijk op eigen 

houtje heeft deze vakgroep zich ook afgevraagd hoe het met de oorspronkelijke doelstelling staat. 

Daarover concluderen de onderzoekers: “Uit het onderzoek blijkt dat het door de wetgever 

oorspronkelijk geformuleerde doel van de Crisis- en herstelwet (kort gesteld: het stimuleren van de 

economie) lastig is te realiseren met behulp van wetgeving die ingrijpt op procedures van 

besluitvorming en rechtsbescherming. Het lijkt dan ook niet reëel al te hoge verwachtingen te 

koesteren over wat op dit punt van wetgeving mag worden verwacht”.(April 2014). Deze conclusie 

mag verbijsterend worden genoemd. Er blijkt immers uit dat de motivering om de Crisis- en 

herstelwet te introduceren, van meet af aan fout is geweest. Dat “de uitzonderlijke en dringende 

economische situatie een ongewone wettelijke aanpak rechtvaardigt” blijkt dus onzin te zijn. In dit 

licht gezien is het bizar, dat deze wet permanent is gemaakt. In deze tijd van het mondiger worden 

van de bevolking is de wet, die de democratie flink tekort doet, een dissonant. Een zichzelf 

respecterend kabinet had deze wet ingetrokken in plaats van permanent gemaakt. 

 

3.3 De Rijkscoördinatieregeling. 

De crisis –en herstelwet en de rijkscoördinatieregeling zijn zowel overlappend als complementair. 

Beide regelingen moeten er voor zorgen dat grote projecten zonder oponthoud tot uitvoering 

komen. Voor dat doel worden procedures bekort en ligt de besluitvorming bij het Rijk. Voor veel 

projecten wordt niet de Crisis- en herstelwet maar de Rijkscoördinatieregeling toegepast. Dat betreft 

projecten zoals energiecentrales met een capaciteit van meer dan 500 MW; windturbineparken met 

een vermogen van tenminste 100 MW en andere, veelal op het gebied van de energievoorziening 

liggende, projecten. In dit rijtje vallen de windturbineprojecten op. Deze complexen hebben een 

enorme planologische, economische en milieu-impact. Bij de wording van deze projecten vervult 

het ministerie van Economische Zaken de hoofdrol. Feitelijk ligt hier de absolute 

beslissingsbevoegdheid. Daartoe behoort bijvoorbeeld het recht om bestemmingsplannen zo aan te 

passen dat de turbines gebouwd mogen worden; zelfs waar het om Natura 2000 gebieden gaat, zoals 

bij het “Windpark Fryslân” in het IJsselmeer. 

Zowel in het voortraject als in latere fasen van de projecten wordt een aanvechtbare werkwijze 

gevolgd. 

Neem de Milieu Effect Rapportage (MER). Die rapportage is nodig “ter onderbouwing van de 

besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten”. Concreet betekent dit dat deze 

onderbouwing aan de orde komt nadat al is besloten om in een bepaald gebied een windturbinepark 

te bouwen. In feite is de MER daarmee een wassen neus. Dat wordt  pijnlijk duidelijk door het feit 

dat  de projectontwikkelaar van het windpark als opdrachtgever voor het MER-onderzoek optreedt. 

Uiteraard accepteert die geen hem onwelgevallige uitkomst. Dit komt wel heel expliciet tot uiting 

bij de MER van het Windpark Noordoostpolder (Oktober 2009). De projectontwikkelaars willen 
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niet dat de onderzoekers het 0-alternatief in de overwegingen nemen!!!  Dat wil zeggen dat de 

onderzoekers niet mogen nagaan of het niet beter is om de bouw van het windpark achterwege te 

laten. Want dat is voor de initiatiefnemers geen reëel alternatief, zo staat er in het MER-rapport. Het 

is dus volstrekt logisch dat er nog nooit een “windpark” is afgeblazen vanwege een negatief MER 

advies. De uitkomst van het MER-rapport staat van te voren vast. 

Aldus is de MER een overbodige franje die een dubieuze lading moet dekken. 

De procedure bij de windturbineplannen loopt als regel wel gladjes, zeker wanneer zij onder de 

Rijkscoördinatieregeling vallen. Dan is immers zowel het plan als de regelgeving in één Haagse 

hand. Den Haag hoeft dan alleen maar de zelf opgestelde regeltjes te volgen. Elke bezwaarmaker 

die daar tegen in gaat zal bij de Raad van State bot vangen. In de praktijk betekent dit einde verhaal 

voor bezwaarmakers. 

Wat de inhoudelijke eigenschappen van de plannen betreft ligt de zaak nog eenvoudiger. Zonder 

overdrijving kan worden gesteld dat de onderbouwing van alle grootschalige windenergieplannen  

ondermaats is. Dat kan des te gemakkelijker omdat tijdens het wordingsproces van een 

onafhankelijke deskundige toetsing op inhoudelijke kwaliteiten in het geheel geen sprake is. Ook de 

Raad van State laat het op dit punt afweten. Deze Raad is een monodisciplinair orgaan louter 

bevolkt door juristen. Bijgevolg ontbreekt de expertise om plannen inhoudelijk te beoordelen. Het 

logische gevolg van niet kunnen beoordelen is: niet kunnen afwijzen. Deze schamele toetsing heeft 

verstrekkende consequenties. Want nu is het mogelijk om desastreuze plannen te ontwikkelen die 

nergens worden tegengehouden. Handige spelers weten exact hoe deze plannen er toetsingsvrij door 

te loodsen. 

 

3.4 Conclusie 

De wijze waarop in dit land wordt goedkeuring aan megaplannen wordt gegeven is schadelijk voor 

de rechtstaat, de democratie en het vertrouwen in de politiek. De Crisis en herstelwet alsmede de 

Rijkscoördinatieregeling bieden rechtszekerheid noch bescherming tegen de voornemens van 

agressieve belangengroepen. Het ministerie van Economische Zaken doet hier volop aan mee. 

 

4 HOOFDROLSPELERS 

4.1 Dominantie milieuorganisaties 

Drijvende krachten achter het Energieakkoord zijn de milieuorganisaties zoals Wereld Natuur Fonds 

(WNF), Greenpeace, Stichting Natuur- en Milieu, Milieudefensie en de Natuur- en Milieufederaties. 

Zij zijn daartoe in staat op grond van hun zeer toegenomen invloed in polderland. Afgezien van een 

terugtredende overheid hebben zij hun positieversterking ook te danken aan de eigen flexibiliteit. 

Zo heeft men tijdig het zwaartepunt van het werk verlegd van “milieu” naar “klimaat”. Via de CO2 

vond een koppeling aan “energie” plaats. Omdat, aldus Duyvendak, de overheid op veel terreinen 

de controle en de beslissingsmacht had verloren ontstond er voor de milieuorganisaties ruimte om 

zich op te werpen als de echte initiators van het Energieakkoord. Vanuit deze positie domineren zij 

de ontwikkelingen rondom dit akkoord. Zij hebben zich bijvoorbeeld voorgenomen om de 
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voortgang van het akkoord zo nodig met harde hand te bewaken. Zo waarschuwt Greenpeace dat zij 

“akkoord-zondaars” zeker zal gaan bezoeken. Ter toelichting wordt toegevoegd dat bedrijven te 

maken hebben met hun consumentenimago. Dit alles heeft verstrekkende gevolgen voor het 

perspectief waarin onafhankelijke buitenstaanders het akkoord moeten plaatsen. Als gevolg van de 

dominantie van de milieubeweging , waarbij Greenpeace voor de troep marcheert, heeft de 

overeenkomst immers veel meer een sectoraal dan een nationaal karakter. Dat wil zeggen, dat zij 

niet het totale maatschappelijke veld maar slechts deelbelangen dient. 

Aldus moet het Energieakkoord worden gekarakteriseerd als een strategisch marketingplan van een 

verzameling bedrijven en instellingen en zeker niet als een plan dat is ontwikkeld ten behoeve van 

de welvaart en het welzijn van de bevolking. 

 

4.2 Het strategische spel 

Een ijzersterk punt van de natuur- en milieuorganisaties is hun bekwaamheid om de publieke opinie 

te mobiliseren. Duyvendak schrijft hier over: “De positie van de milieuorganisaties lijkt ten 

opzichte van de bedrijven sterker dan ten opzichte van de overheid. Bedrijven zijn bevreesd voor 

reputatieschade en dat geeft de organisaties een machtsmiddel: de publicitaire actie”. Daarbij 

hebben zij niet te klagen over de medewerking van de media. Verder is het nuttig dat deze 

organisaties worden bevolkt door een groot aantal “in overleg en lobby gespecialiseerde 

medewerkers” (Duyvendak). 

Dit alles heeft tot gevolg gehad dat, blijkens het Sociaal Cultureel Planbureau, de Nederlandse 

bevolking veel vertrouwen heeft in de informatie, die milieu- en consumentenorganisaties 

verstrekken en weinig in die van het bedrijfsleven. Wat betreft betrouwbaarheid voor de 

Nederlandse bevolking verliest het bedrijfsleven van beide, aldus het SCP. Dit planbureau 

constateert verder dat de publieke opinie “het kapitaal” van de milieuorganisaties is en dat 

Nederland een land is met een grote en sterk geïnstitutionaliseerde milieubeweging is. Wil dat 

tevens zeggen dat de andere actoren in het Energieakkoord dansen naar het pijpen van de 

milieuorganisaties? 

 

4.3 Achilleshielen 

Hoe men het ook wendt of keert: aan de basis van het Energieakkoord liggen twee ernstige 

tekortkomingen. De eerste wordt geformuleerd door het SCP. 

Dat schrijft: “De kern van het probleem is dat zowel het bedrijfsleven als de milieuorganisaties 

weliswaar in toenemende mate afhankelijk zijn van de goed- of afkeuring van het Nederlandse 

publiek, maar tegelijkertijd weinig democratisch zijn georganiseerd. Besluiten die consequenties 

kunnen hebben voor de gehele bevolking worden door een select gezelschap genomen zonder dat er 

sprake is van democratische controle”. Dit is in het geval van het Energieakkoord maar al te waar. 

Het tweede heikele punt wordt te berde gebracht door Duyvendak. Die schrijft dat de 

wetenschappelijke onzekerheden over de gevolgen van het broeikaseffect niet worden aangevoerd 

om verder te studeren maar juist om tot actie te komen. Ofwel men neemt ingrijpende maatregelen 

op basis van onzekerheden. Dat is ook met het Energieakkoord het geval. Ware dat anders, dan zou 
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er in het akkoord aandacht zijn besteed aan de vraag naar de kwantitatieve gevolgen van het 

akkoord voor de klimaatverandering en voor de mondiale energievoorziening. 

Dit zijn ernstige tekortkomingen, die de indruk wekken, dat het bij het Energieakkoord eerst en 

vooral gaat om een speeltje van de milieuorganisaties. Omdat het akkoord de belofte van nieuwe, 

gesubsidieerde en als gevolg daarvan weinig risicovolle markten inhoudt , heeft zich hierbij puur 

“zweck rational” een aantal actoren uit private bedrijfssectoren aangesloten. 

Bovenstaande dient voor de Tweede Kamer aanleiding te zijn om acties te ondernemen. In de eerste 

plaats zal de Kamer de regie naar zich toe moeten trekken van alles wat met het Energieakkoord te 

maken heeft. Daarbij is het zaak dat de politieke partijen zich bevrijden van niet bij een 

kennismaatschappij passende dogma’s over een wereldse zaak als (hernieuwbare) energie. Een 

belangrijk opgave zal dan zijn om  de handelingen en beslissingen inzake het Energieakkoord op 

wetenschappelijk verantwoorde wijze te  onderbouwen en in de juiste volgorde te plaatsen. Meer 

hierover in de volgende paragrafen. 

 

5 KOSTEN VOOR DE HUISHOUDENS 

5.1 Wie betaalt maakt een wereld van verschil 

Nuchter bekeken is het overgrote deel van het akkoord, financieel gezien, een deal tussen het 

Ministerie van EZ en de exploitanten van windparken. Opmerkelijk is dat de deal voortdurend 

onder druk staat van door de waan van de dag gedreven leden van de Tweede Kamer en van 

milieuorganisaties die meer en sneller willen. 

De financiële kant van de zaak beperkt zich tot het bedrag dat het ministerie van EZ zelf uitgeeft; 

door anderen te maken kosten doen er niet toe. Wat de kosten van windenergie op zee betreft wordt 

gestreefd naar een kostenreductie van 40%; hetgeen tegen de achtergrond van de historische 

kostenontwikkeling een welhaast onmogelijke opgave lijkt. Wel kunnen de kosten worden 

overgeheveld naar de rekening van anderen. Met het goedkoper worden van de windparken heeft dit 

uiteraard niets te maken. Als een ander jouw pilsje betaalt, dan wil dat niet zeggen dat de pils 

goedkoper is geworden, jij geeft er minder aan uit. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 23 maart 

2015 geeft de minister daarvan een voorbeeld. Daarin verhaalt hij dat Tennet de taak krijgt om de 

turbines op zee te koppelen aan het hoogspanningsnet op het land. Dat is een peperdure operatie die 

buiten de SDE+ om moet worden gerealiseerd. De uitgaven daarvan worden dus lager want de 

stroomafnemers draaien voor de kosten op. Die kosten bedreigen echter de concurrentiepositie van 

energie-intensieve bedrijven. Voor dat euvel moet compensatie worden gezocht, aldus de minister. 

Over de extra kosten voor de huishoudens en de problemen die daaruit voort kunnen komen wordt 

met geen woord gerept. 
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5.2 De Algemene Rekenkamer rekent 

5.2.1 Exit klimaatverandering als argument voor Energieakkoord 

De algemene Rekenkamer heeft in april 2015 een analyse van de financiële en organisatorische 

kwaliteiten van het Energieakkoord gepubliceerd. Deze Kamer opent politiek correct door op te 

merken dat het Energieakkoord is bedoeld om een trits van doelen te realiseren. Dat zijn: tegengaan 

klimaatverandering, voorkomen van de uitputting van fossiele bronnen en een geringere 

afhankelijkheid van andere staten wat de energievoorziening betreft. 

Echter: op pag. 14 van het rapport van de Rekenkamer volgt de mededeling dat meer energie uit 

hernieuwbare bronnen niet direct zal leiden tot een vermindering van de CO2 –uitstoot op Europees 

niveau. Dit gegeven is eerder al door diverse binnen- en buitenlandse onderzoeksinstituten naar 

voren gebracht. Gewoonlijk wordt het aangeduid als het “waterbedeffect”. Dit gegeven is van 

uitzonderlijk belang. Want hoe anders dan door de beperking van de uitstoot van broeikasgassen –

CO2 voorop – valt het klimaat te beïnvloeden? 

Nu blijkt dat er van beperking geen sprake is moet worden geconcludeerd, dat zolang het Europese 

emissiehandelssysteem vigerend is, de maatregelen uit het Energieakkoord géén invloed op het 

klimaat zullen hebben. Dit vereenvoudigt de evaluatie van het Energieakkoord aanzienlijk. Want nu 

hoeven nog slechts de vragen te worden beantwoord of het akkoord zal zorgen voor een significante 

beperking van het verbruik van fossiele brandstoffen en in hoeverre het akkoord wat onze 

energievoorziening betreft voor een geringere afhankelijkheid van buitenlanden zal zorgen. 

Natuurlijk is het wegvallen van het CO2-argument een bittere pil voor de initiatiefnemers van het 

akkoord. Voor de milieuorganisaties betekent het zelfs een aanslag op hun bestaansrecht. Blijkens 

hun websites negeren deze organisaties deze ongemakkelijke waarheid. 

Wat vindt de minister van EZ van deze problematiek? Deze minister schrijft op 23 april 2014 in een 

brief aan de Kamer: “De emissies die onder het Europees Emissiehandelssysteem vallen , zijn 

begrensd tot een maximum, het emissieplafond. Het emissieplafond wordt jaarlijks naar beneden 

bijgesteld. Uiteindelijk wil de Europese Unie een CO2-reductie van 80%-95% in 2050 realiseren. 

Om die reductie te realiseren is een fors aandeel hernieuwbare energie onvermijdelijk. Windenergie 

maakt daarvan een belangrijk onderdeel van uit”. 

Uit deze tekst blijkt, dat het hier om twee los van elkaar staande zaken gaat: de CO2-reductie en de 

opwekking van hernieuwbare energie. Ook de minister moet erkennen, dat de productie van 

hernieuwbare energie géén invloed heeft op het CO2-plafond. Een zwaktebod van de minister is 

echter dat hij de logische consequentie hiervan, namelijk dat het Energieakkoord en de 

klimaatverandering niets met elkaar hebben te maken, kennelijk niet durft te trekken. 

De verwijzing naar 85%-95% emissiereductie verwijst naar een wereld die fundamenteel verschilt 

van die van nu. Wanneer voor dit scenario wordt gekozen zal dit nog niet te overziene economische, 

sociale en planologische gevolgen hebben. Daar zal het volk zich over moeten uitspreken. Blijft 

onverlet dat, onder het CO2- emissiehandelssysteem, er geen relatie tussen de productie van 

hernieuwbare energie en de klimaatontwikkeling bestaat. 

 

5.2.2 In de keuken van de Rekenkamer 

Het rapport van de Rekenkamer steunt bijna volledig op twee deelonderzoeken. 
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Het eerste, en minst belangrijke, betreft een internet-enquête onder alle bedrijven die ooit een 

SDE+-subsidie hebben aangevraagd. Dat zijn er 1635, waarvan slechts 445 (27%) de moeite hebben 

genomen te antwoorden. Het enquêteformulier is niet bijgevoegd. De uitkomsten van dit onderzoek 

zijn allerminst verrassend. De SDE+ subsidie blijkt veruit het belangrijkste argument te zijn om 

hernieuwbare energieprojecten te starten. Turbine-exploitanten op het land geven hier zelfs het 

cijfer 10 qua belangrijkheid aan. Als de financiën zijn veilig gesteld komen andere 

bedrijfseconomische (marktpositie, bedrijfsimago) en ideële cq sociaal wenselijke motieven aan 

bod. Zoals bijdragen aan duurzame wereld en het helpen verwezenlijking van het Energieakkoord. 

De Rekenkamer laat een oordeel over deze politiek correcte antwoorden achterwege. 

Door ECN zijn modelberekeningen uitgevoerd die de kern leveren voor het hoofdrapport 

“Stimulering duurzame energie SDE+”. Ter toelichting wordt vermeld dat, gelet op de 

“onzekerheidsbreedtes”, rekening wordt gehouden met een 90%-betrouwbaarheidsinterval. Gezien 

het grote aantal , deels te schatten, variabelen is dat een verrassend hoge trefkans. 

 

5.3 Jupiter en de os 

De Algemene Rekenkamer komt tot de conclusie dat bij gelijkblijvend beleid de in het 

Energieakkoord vastgelegde doelen per 2020 resp. 2023 niet zullen worden gehaald. Dan zal er in 

2020 geen 152 PJ maar slechts 115 PJ hernieuwbare energie worden geproduceerd. Voor 2023 zijn 

deze cijfers 164 PJ werkelijk geproduceerd tegen 187 PJ gewenst. 

Extra geld moet uitkomst bieden. Voor dat doel maakt de Rekenkamer de volgende “begroting”. 

– Het lopende beleid zal voor de periode 2011-2023 tot een kostenpost voor het 

Energieakkoord van € 58,8 miljard leiden. 

– Om de gestelde doelen in 2020 resp. 2023 te halen zal nog eens € 12,8 miljard nodig 

zijn. 

– Aldus zullen, aldus de Algemene Rekenkamer, de totale kosten van het akkoord 

€71,6 miljard (afgerond € 72 miljard) gaan bedragen. Dit bedrag is inclusief een 

afgesproken kostenbesparing van 40% voor de  windenergiesector op zee. Dat wil zeggen 

dat “bij de subsidieverlening voor de aanleg van windparken ervan wordt uitgegaan dat in 

2024 de kosten over de hele linie 40% lager zijn dan in 2014”; exclusief inflatie” 

Die lagere kosten hebben betrekking op het te verstrekken SDE+ subsidiebedrag. Udo (2015) maakt 

aannemelijk dat die 40% reductie wel mogelijk is, zonder dat de totale kosten voor de burger 

geringer worden. 

Hoe reageert de minister van EZ op bovenstaande cijfers? Wel: nogal verrassend. In 2013 en 2014 

werden hem door participerende burgers immers berekeningen voorgelegd met uitkomsten als die 

van de Rekenkamer. In brieven aan de Kamer van 8 november 2013 en 23 april 2014 heeft hij die 

berekeningen afgeschoten. Consequent zou zijn geweest als hij ook de berekening van de Algemene 

Rekenkamer naar de prullenmand had verwezen. Maar ja, ook mondige burgers moeten hun plaats 

kennen: wat Jupiter betaamt, betaamt nog geen os. 
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5.3.1 Wat door de Rekenkamer over het hoofd word gezien. 

Het Energieakkoord gaat voorbij aan de geografische en planologische consequenties van de 

voorgestelde maatregelen. Het meest in het oog springend zijn de windparken. Die plegen een grote 

aanslag op de collectieve ruimte. Dat is de ruimte waarin wij ons bevinden als wij buitenshuis zijn. 

De kwaliteit van die ruimte is voor ons van existentieel belang. In één van de beste nota’s van de 

afgelopen decennia, de Nota Belvedere, wordt dat bevestigd. Daarin wordt benadrukt dat er alleen 

in het geval van zwaarwegende maatschappelijke belangen kan worden gedacht aan activiteiten, die 

de karakteristieke landschappen kunnen schaden. 

In grote lijnen kan daarbij aan twee soorten schade worden gedacht. In de eerste plaats is dat 

“Landschaftsverbrauch” als gevolg waarvan de gehele gemeenschap iets waardevols verliest. 

Jürgen C. Tesdorpf definieert Landschaftsverbrauch als: Eine begriffliche Kombination von arealen 

Nutzungsveränderungen und äesthetisch-emotionalen Einbuszen an Lebensqualität. Kernwoord is 

hier natuurlijk äesthetisch-emotionalen Lebensqualität ; ofwel leefbaarheid in de breedste zin. De 

tweede schadepost ontstaat door ongewenste “externalities”. Daarbij kan worden gedacht aan 

slachtoffers onder vogels en vleermuizen, waardedaling van onroerend goed, bedrijfsverliezen als 

gevolg van geringere recreatieve aantrekkelijkheid, gezondheidsproblemen, ruzies in 

gemeenschappen over bijvoorbeeld windparken en geluidsoverlast. 

In een beschaafde samenleving dient aan al deze verschijnselen een prijskaartje te worden 

gehangen. Dat gebeurt hier niet met als gevolg dat in dit land het proces van de “tragedy of the 

commons” (Garrett Hardin 1968) zich ongehinderd kan voltrekken. 

De grondoorzaak van deze misstand ligt bij de eerst verantwoordelijken voor de Ruimtelijke 

Ordening van dit land: het ministerie van I en M en het Planbureau voor de Leefomgeving. Die 

onthouden de bevolking een stuk zorgvuldig beleid, waarop het wel recht heeft! 

Die bevolking tilt heel zwaar aan het verlies aan leefbaarheid en aan de andere nadelen. Dat blijkt 

wel uit onderzoek (Lukkes 2003) en uit gerechtelijke uitspraken over de waardedaling van 

onroerend goed in de buurt van windturbines. De vraag is hoe dit verlies concreet te maken, het 

liefst in geldbedragen. Dat kan in beginsel wel, maar de analyse is niet zo simpel, dat zij binnen het 

bestek van deze evaluatie kan worden uitgevoerd. Langjarig nalatig beleid laat zich niet een twee 

drie herstellen. 

Een benadering van de landschappelijke en overige kosten van windenergie dateert uit 2003. Op dat 

moment was de nationale doelstelling om per 2020 1500 MW op het land te hebben. De kosten zijn 

toen voor een groot deel vastgesteld door middel van vragen over “willingness to accept”; 

willingness to pay” en de geschatte invloed van een nabij windpark op de waarde van het onroerend 

goed. Dit resulteerde in een totaalbedrag van €5,4 miljard aan externe kosten. In de tussentijd is de 

doelstelling opgeschroefd tot 6000 MW, hetgeen doet vermoeden, dat bedoelde kosten onder het 

Energieakkoord ergens tussen €15 en €20 miljard zullen liggen. Nemen we hiervan de 

middenwaarde en tellen daar de eerder gevonden €72 miljard bij op, dan resulteert dat in een 

voorlopig totaal aan (maatschappelijke) kosten voor het Energieakkoord van ongeveer € 90 miljard. 

Wanneer het om bedragen van deze orde van grootte gaat heeft het geen zin om op zoek te gaan 

naar geringere kostenposten . Eén post moet echter met nadruk worden vermeld. Deze post komt 

voort uit de gigantische waardevernietiging die bij de grote Europese elektriciteitsmaatschappijen is 
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opgetreden. De Economist van 12 oktober 2013 schrijft hierover: The rot has gone furthest in 

Germany where electricity from renewable sources has grown fastest. Diverse bronnen maken 

melding van een waardedaling van €500 miljard. Daaronder hebben niet alleen particuliere 

aandeelhouders, maar zeker ook veel pensioenfondsen geleden. Het verdient een Parlementaire 

Enquête om uit te zoeken in hoeverre dit streven naar hernieuwbare energie ten grondslag ligt aan 

het feit, dat de koopkracht van onze pensioenen nu al vele jaren daalt. Het Energieakkoord zal 

hieraan een extra dimensie geven omdat er veel overtollige opwekkingscapaciteit in is voorzien. 

Welk prijskaartje hieraan hangt mag ook onderdeel van de enquête zijn. Als een soort PM post 

boeken wij een relatief luttel bedrag voor Nederland van €10 miljard. Aldus komen de totale kosten 

van het Energieakkoord op €100 miljard. 

 

Van de opstellers van het Energieakkoord mag worden verwacht dat zij in de dit jaar te verschijnen 

evaluatie keihard aantonen dat die € 100 miljard echt nodig zijn. Verder zullen zij moeten bewijzen 

dat de door hen gekozen middelen qua prijs en doelmatigheid ongeëvenaard zijn. 

 

5.3.2 En verder 

Die €100 miljard is een onvoorstelbaar bedrag en toch maar een begin. Want het brengt ons van 

ruim 4% hernieuwbare energie naar 16% in 2023. Dat is een stijging met 12 procentpunten. Per 

procentpunt zullen de (maatschappelijke) kosten dus €8,3 miljard bedragen. Dit gegeven doet het 

ergste vrezen voor de periode 2023-2050. In dat laatste jaar moet immers circa 85% van de energie 

hernieuwbaar zijn. Dat betekent dat nog bijna 70 procentpunten moeten worden overbrugd. Indien 

de weg daar naar toe ook €8,3 miljard per procentpunt zal kosten, dan wacht nog een totale 

kostenpost van €580 miljard. Tezamen met de €100 miljard die wij reeds boekten levert een 

totaalbedrag van €680 miljard op. Uiteraard is dit een globaal bedrag waar een ruime marge omheen 

moet  worden gedacht. Maar dan nog betekent het dat van de bevolking over een lange periode 

offers zullen worden gevraagd. Offers, waarbij die uit de tijd van de bezuinigingen uit de periode 

2009-2014 verbleken. Welke politieke partij durft dit in zijn verkiezingsprogramma op te nemen cq 

is bereid er het volk door middel van een referendum over te laten oordelen? 

 

 

6 ENERGIEAKKOORD IN ECONOMISCH PERSPECTIEF 

6.1 Werkgelegenheidseffect 

Met nadruk wordt in het Energieakkoord gemeld, dat het zal resulteren in 15000 extra 

arbeidsplaatsen. Natuurlijk is dat een aanzienlijk maatschappelijk nut ook al zijn deze 

arbeidsplaatsen in wezen slechts een bijproduct van het akkoord. Hoofdzaak is en blijft de transitie 

naar een gedecarboniseerd energiesysteem en het tegengaan van de opwarming van de aarde door 

CO2-beperking. Toch is het goed om het maatschappelijke nut van de arbeidsplaatsen af te zetten 

tegen de maatschappelijke kosten van het akkoord. We zien dan dat die 15 000 plaatsen staan 
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tegenover een kostenpost van €100 miljard. Dat resulteert in een bedrag van €7 miljoen per 

arbeidsplaats. Deze uitkomst is ontnuchterend. Want zij betekent in feite dat, gelet op de kosten van 

het akkoord, het werkgelegenheidseffect minimaal is. Bovendien betreft het gesubsidieerde 

werkgelegenheid, waarvan moet worden gevreesd dat het een tijdelijk karakter draagt. Voorts is het 

allerminst zeker dat de betreffende plaatsen echt extra zijn en geen verdringing zijn van bestaande 

of potentiële autonome plaatsen. Dit alles doet het CPB concluderen dat “De welvaartsbaten van de 

werkgelegenheid verbonden aan dit project zijn dus nihil”. Deze conclusie spoort weliswaar met die 

van de vakgroep Bestuursrecht en bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen( §2.2.3.), maar 

gaat minder ver dan die van Spaanse onderzoekers. Deze onderzoekers van de Universidad Rey 

Juan Carlos concluderen: “The study calculates that programmes creating those (green) jobs also 

resulted in the destruction of nearly 1110 500 jobs elsewhere in the economy, or 2.2 jobs for every 

green job created”.  Deze studie is door wetenschappers verricht en heeft betrekking op een land 

met veel ervaring met hernieuwbare energiebronnen. Uit deze studie blijkt evident dat hernieuwbare 

energieflinke maatschappelijke nadelen heeft. Nadelen waarover de   SER-voortgangsrapportage 

2015 helaas zwijgt . Dat mag natuurlijk niet, want iedereen mag weten dat het netto-effect op de 

arbeidsmarkt geen 15 000 arbeidsplaatsen maar nihil of misschien wel negatief zal zijn. 

 

6.2 Subsidie-economie 

De gigantische bedragen die met het Energieakkoord zijn gemoeid vinden ergens hun weg. Een 

flink deel van deze bedragen dient om het ondernemersrisico te beperken. Geen wonder dus, dat er 

van die kant wordt aangedrongen op voortzetting en realisatie van het akkoord. Op deze wijze heeft 

zich een kapitaalintensief subsidiecircuit ontwikkeld. Gelet op het feit dat het BNP van een land 

afhankelijk is van de omloopsnelheid van de geldvoorraad kan het onder bepaalde omstandigheden 

zinvol zijn om grote hoeveelheden geld in het systeem te pompen. Toen in de jaren 80 van de vorige 

eeuw diverse Amerikaanse regio’s “suffered from the ravages of peace” is onder president Reagan 

een omvangrijk en succesvol stimuleringsprogramma ontwikkeld, dat bekend is geworden onder de 

benaming Reagonomics. Voor de korte termijn kan dit heel succesvol zijn. De zwakte ervan is 

echter, dat er weinig eisen worden gesteld aan de eindbestemming van de geldstroom. Die moet bij 

voorkeur resulteren in investeringen in innovatieve productiemiddelen. Investeringen dus die de 

economie stimuleren. Noch bij Reagonomics noch bij de investeringen op basis van het 

Energieakkoord is dat in voldoende mate het geval. Een grote geldstroom verdwijnt immers in de 

richting van overtollige of laagproductieve productiemiddelen zoals windparken. Die vergroten 

slechts de reeds aanwezige overcapaciteit van energiecentrales. Dit veroorzaakt een groot lek in het 

circuit met als gevolg dat er voortdurend nieuw geld in het systeem moet worden gepompt. De 

huishoudens zijn daarvan de dupe. Aldus wordt er een aanslag gepleegd op de koopkracht van de 

bevolking, die toch al onder druk staat. Daarvan getuigt een persbericht van het CBS op 2 december 

2015. In dit bericht wordt gemeld dat het gemiddelde vermogen van de Nederlandse huishoudens 

tussen 2008 en 2014 dramatisch is gedaald van €47 000 naar €17 000. 

Natuurlijk is die daling vooral toe te schrijven aan de waardedaling van het woningbezit. Gevreesd 

moet echter worden dat de uitvoering van het Energieakkoord en alles wat daarna nog nodig zal 

blijken te zijn, wat de daling van het vermogen van huishoudens betreft, het stokje van de 

huizenmarkt over zal nemen. Te lang volgehouden Reagonomics leiden ook in dit land tot 

“Verelendung”. 
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In dit licht gezien kijkt het Nederlandse bedrijfsleven niet verder dan zijn neus lang is. Voortdurend 

hengelend naar subsidie dringt het  aan op een forsere energietransitie. Blijkbaar heeft men niet in 

de gaten, dat die subsidies ten koste gaan van de koopkracht van de bevolking. En laat dat nou juist 

de belangrijkste markt zijn voor de grote meerderheid van de Nederlandse bedrijven: het midden- 

en kleinbedrijf. Ergo: de vertegenwoordigers van de werkgevers en de vakbonden, die zich 

inspannen voor het Energieakkoord, verwaarlozen de belangen van hun achterban. Die achterban is 

gebaat bij een gezonde ontwikkeling van de lonen en pensioenen. Deze vertegenwoordigers 

schieten zichzelf in de voet en de overheid helpt hen daarbij. 

 

 

 

 

 

 

 

Proloog: De volgende hoofdstukken behelzen een verkenning van de perspectieven –of het gebrek 

daaraan- van een 5-tal soorten energie: wind, zon, kern, biomassa en fossiel. Deze verkenning wordt 

in het Energieakkoord node gemist. Want dit akkoord duikt in de toekomst zoals de onvoorzichtige 

in een zwembad duikt: zonder eerst te controleren of er wel water in zit. Het Energieakkoord heeft 

verstrekkende gevolgen voor derden. Daarom is het ontbreken van een deugdelijke 

toekomstverkenning een groot manco. Dat manco valt in de volgende paragrafen slechts 

gedeeltelijk op te vullen. In de meeste gevallen moet volstaan met het aandragen van enkele 

kernpunten. De centrale vraag is steeds weer die naar meer fundamenteel onderzoek. Maar afgezien 

daarvan is ook ambachtelijk rekenwerk nodig. 

7 WINDENERGIE; EEN TERECHTE FAVORIET? 

7.1 Windenergie: Productie 

In het Energieakkoord neemt windenergie een prominente plaats in. Zeker 60% van de kosten van 

dit akkoord komen voor rekening van windenergie. Hier wordt nu al een paar decennia zwaar op 

ingezet. 

Elektriciteitsproductie windenergie [miljard kWh] 
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Bron: CBS 

Dit heeft geresulteerd in een vrij snelle stijging van de windstroomproductie van krap 1 miljard 

kWh in 2002 tot 5,8 miljard kWh in 2014. Toch is deze stijging lang niet rap genoeg om de 

doelstelling in 2023 van 32 miljard kWh te halen. Daarvoor zal een flinke tussensprint nodig zijn, 

zowel op het land als ter zee. De verdeling tussen deze herkomstgebieden is nu nog ongelijk. Want 

in 2014 werd nog 87% van de stroom opgewekt door turbines op het land. 

Waar aan windenergie een prijskaartje van minstens € 60 miljard hangt verbaast het niet dat daar 

belanghebbenden op af komen als vliegen op een kaars. Tezamen vormen deze belanghebbenden 

een invloedrijke lobby, die er belang bij heeft de onmisbaarheid van windenergie te benadrukken en 

gelijktijdig te zwijgen over de zwakke kanten ervan. En toch zijn die er. Zoals het grote verschil 

tussen de bruto en de netto energieopbrengst. Recent onderzoek van het goed met Nederland 

vergelijkbare Ierse windenergiesysteem heeft aangetoond, dat de netto-opbrengst nog niet de helft is 

van de bruto-opbrengst. Concreet betekent dit de hiervoor vermelde productiecijfers moeten worden 

gehalveerd. Natuurlijk is dat een erg onaangename gevolgtrekking, want zij betekent onder 

meer dat de toch al ruime subsidie per kWh windstroom in werkelijkheid dubbel zo groot is. 

Bij de keuze voor windenergie is in het Energieakkoord met deze en andere feiten in het geheel 

geen rekening gehouden. 

7.2 Windenergie; politiek en maatschappelijk 

Er gaat geen dag voorbij of plaatjes van windturbines ondersteunen acties op het gebied van milieu, 

energie en klimaat. 

Aan de andere kant zijn windturbines erg impopulair. Overal waar zij gebouwd dreigen te worden 

heeft de regionale bevolking grote bezwaren tegen hun komst. Dat is geen specifiek Nederlands 

verschijnsel, zoals het volgende plaatje laat zien. 
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Veel politici hebben het moeilijk met deze tegenstand uit de bevolking. Je zult ook maar wethouder 

zijn en lijnrecht in moeten gaan tegen de wens van je kiezers, je dorpsgenoten, je buren. 

De heer E.H.Th.M. Nijpels ,voorzitter van de borgingscommissie van het Energieakkoord, heeft 

hier geen boodschap aan. In het Financieele Dagblad van 15 juli 2014 verwijt hij lokale politici, die 

bij hun achterban op zoek zijn naar draagvlak (en dat niet kunnen vinden)onwil en een gebrek aan 

ruggengraat. In wezen zegt hij dat het prachtig is als er draagvlak is. Maar als het er niet is, dan 

weet hij het ook goed gemaakt. Hij wil de opvattingen van de lokale bevolking negeren of het 

“wapen van de wetgeving als stok achter de deur” hanteren. Iemand die hiertoe in deze 

maatschappij wil overgaan moet wel voor 300% zeker zijn dat er maar één waarheid en één 

oplossing van een probleem bestaat, namelijk de zijne!!! 

Ook de minister van Economische Zaken probeert om te gaan met de massieve weerstand tegen de 

komst van windparken. Die weerstand openbaart zich bijvoorbeeld bij het geplande park De 

Drentse Monden en Oostermoer. Op 10 december 2015 schrijft deze minister de Tweede Kamer dat 

de totstandkoming van dit park moeizaam verloopt en dat de lokale weerstand de boventoon voert. 

Er is getracht draagvlak voor het park te verwerven door participatie en profijt aan te bieden. Deze 

strategie riekt naar omkoping. Verder past het in deze strategie om aan lokale bewoners 

zeggenschap te geven over de ruimtelijke kwaliteiten van hun omgeving. Dat is volstrekt krom; 

artikel 1 van de Grondwet wordt hier buiten de deur gezet. Nergens anders dan in de buurt van 

windparken mogen bewoners beschikken over de planologische inrichting van hun omgeving!. Daar 

waar de turbines 200 meter of hoger zijn beslaat de invloedssfeer ervan een gebied van vele 100den 

km2 met navenant veel inwoners. Slechts een fractie van die inwoners wordt om adhesie gevraagd 

en participatie en profijt in het vooruitzicht gesteld. De volgende aberratie kan zijn dat deze 

minderheid voor eigen genoegdoening gaat onderhandelen en daarmee anderen voor het blok zet. 

De overheid moet wel erg in de knoei zitten om gebruik te maken van deze tweespalt in de 

gemeenschappen. Het is een duidelijk tekort van ons rechtssysteem dat hier niet wordt ingegrepen. 

Overigens schrijft de minister in de brief van 10 december dat de Drentse bevolking zich niet laat 

omkopen: er bestaat nauwelijks animo om met het ministerie, de provincie Drenthe of met de 
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initiatiefnemers (exploitanten) in gesprek te gaan. Het door EZ ingeschakelde onderzoeksbureau 

concludeert dat er binnen de dorpsgemeenschappen sprake is van polarisatie en dat initiatiefnemers 

niet meer worden vertrouwd. Het Energieakkoord gaat volledig aan al deze problemen voorbij. 

Bovenaan de werklijst van de heer Nijpels had de vraag moeten staan welk prijskaartje hangt aan de 

desintegratie van gemeenschappen veroorzaakt door het Energieakkoord. 

 

7.3  Hoe meer windparken hoe groter de CO2-uitstoot 

Het Centraal Planbureau kwam in het tijdschrift SPIL nr. 6 2005 al tot dezelfde conclusie als de 

Algemene Rekenkamer hiervoor in hfdst. 6.2.1. Het Planbureau schrijft dan: “De aanleg van 

windparken in een systeem van verhandelbare CO2-emissierechten, zoals dat sinds 1 januari 2005 

op Europese schaal bestaat, heeft GEEN invloed op de CO2-uitstoot. Die wordt namelijk bepaald 

door het afgesproken CO2-PLAFOND” (hoofdletters van CPB). Wat het CPB zegt is dat CO2 op de 

bon is en dat ons land er een afgesproken hoeveelheid van mag uitstoten. Wie meer wil moet 

emissierechten kopen. Stel U mag 100 ton CO2 per jaar uitstoten. Door een windturbine te kopen 

bespaart u 20 ton per jaar. Uw uitstoot is dan nog maar 80 ton terwijl u het recht hebt op 100 ton. U 

bent wijs en verkoopt de emissierechten voor die 20 ton. De koper blaast die 20 ton de lucht in 

zodat de emissie weer 100 ton bedraagt. Per saldo is er, net zoals het CPB stelt, geen sprake van een 

CO2-besparing. De werkelijkheid is echter erger. Want Uw turbine bespaart in het echt lang geen 20 

ton. Dat komt omdat voor windstroom voorzieningen nodig zijn die heel veel fossiele brandstof 

kosten. In hfdst.8.1 is al gemeld dat uit Ierse cijfers valt af te leiden dat de toekomstige windparken 

bij ons minder dan de helft van de verwachte brandstofbesparing zullen realiseren. Bijgevolg zal de 

door U gekochte turbine geen 20 ton maar hoogstens 10 ton CO2 besparen. Dit zet het 

windenergiebeleid op zijn kop. U heeft immers 20 ton emissierechten verkocht, terwijl het er maar 

10 ton hadden mogen zijn. Doordat U de turbine hebt aangeschaft is de totale uitstoot nu niet de 

toegestane 100 ton maar 110 ton. Had U twee turbines gekocht dan zou de overschrijding dubbel zo 

groot zijn geweest. Waaruit blijkt dat naarmate er meer turbines worden gebouwd er ook meer CO2 

de lucht in gaat. Dat zal zo blijven zo lang het emissiehandelssysteem vigerend is. Onder dit regime 

heeft men de keus tussen óf meer windturbines én meer CO2 óf minder turbines en ook minder CO2. 

Omdat het bewuste handelssysteem sinds 2005 bestaat betekent dit dat alle inspanningen met 

betrekking tot windturbines ten spijt, er sinds 2005 geen gram CO2 is vermeden. Wat dat betreft is 

een fictie opgebouwd en, anders dan het CPB, is het CBS daarin meegegaan. Het CBS meldt dat 

windenergie in de periode 2005-2014 heeft gezorgd voor een vermeden hoeveelheid CO2 van in 

totaal 42,5 miljoen ton. Het is aannemelijk dat dit het cijfer is dat ook internationaal – bijvoorbeeld 

naar de EG toe- als prestatie van de Nederlandse windenergie is gepresenteerd. 

De werkelijkheid is echter dat er van vermeden emissies geen sprake is. Integendeel; per saldo is de 

emissie zelfs beduidend groter is geweest dan was toegestaan. De door de windturbines 

veroorzaakte extra uitstoot aan CO2 heeft in de periode 2001-2014 minstens 10 miljoen ton 

bedragen. Het totale verschil tussen de boekhoudkundige en de werkelijke uitstoot over die periode 

kan per saldo dus op minstens 52 miljoen ton worden geschat. 

Aldus is rond windenergie een miljarden kostende schijnwereld opgebouwd. 
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Voor een ieder die uit gaat van een “man-made global warming” betekent dit dat  die miljarden zijn 

gebruikt als stookkosten ter verwarming van de aardse atmosfeer. Dus precies tegengesteld aan de 

bedoelingen van de Parijse klimaatconferentie . 

Dit alles, gevoegd bij het feit dat de techniek vrijwel is uitontwikkeld voert tot de conclusie dat deze 

vorm van energieopwekking weinig toekomst heeft. 

NB: Naar alle waarschijnlijkheid hebben ook de andere EG landen een schijnwereld rond 

windenergie en andere vormen van “hernieuwbare” energie opgebouwd. Ook daar is geen sprake 

geweest van CO2-besparing maar juist van extra emissies. Het Rheinisch-Westfählisches Institut für 

Wirtschaftsforschung schrijft hier over: “since the establishment of the ETS (European Trade 

System) in 2005 the climate effect (of renewable energy) has been zero.” Dit impliceert dat het 

Europese energie-en klimaatbeleid al die jaren op een fictie heeft berust. Naarmate landen meer 

“hernieuwbare” energie produceren is het verschil tussen de werkelijke emissie van CO2 en de veel 

geringere papieren (fictieve) emissie ook groter. In Duitsland moet dit verschil gigantisch zijn. Op 

basis van die fictieve emissies wordt bij herhaling geroepen dat ons land qua hernieuwbare energie 

achter blijft. Ook dat is een fictie maar wel een buitengewoon dure die het beleid in dit land nu al 

lange tijd bepaalt. Alles wijst er op dat de EG-landen elkaar, wat de productie van hernieuwbare 

energie betreft, op valse gronden in een ongemakkelijke houdgreep houden. Diverse 

hoofdrolspelers in verdedigen het Energieakkoord met de stelling : “afspraak is afspraak”.  Daarmee 

doelend op in EG verband gemaakte afspraken. Van die afspraken blijft echter niets over  als ze op 

drijfzand berusten!! 

 

8 ZON, KERN EN BIO 

8.1 Zonne-energie 

De zon is de meest permanente bron van energie voor onze aardbol. Dientengevolge is het logisch 

dat veel mensen zich hebben afgevraagd in hoeverre zonne-energie in de toekomst van belang kan 

zijn voor de energievoorziening van de bevolking van Nederland en van de wereld. De opvattingen 

lopen wat dat aangaat nogal uiteen. 

Over de potenties van zonne-energie is men het wel eens; die zijn enorm. Problemen zijn er ook. 

Zoals de opbrengstverschillen tussen dag en nacht en tussen verschillende locaties op de aardbol. 

Bovendien is er, vooral in dichtbevolkte gebieden, niet altijd plaats om de zonnestralen op te 

vangen.(Mc Kay) 

Positief is, dat zonne-energie nog in ontwikkeling is. Dit geeft hoop op  doorbraken in de toekomst. 

Die zullen trouwens nodig zijn om de huidige marginale positie te verlaten. Anno 2014 was de 

bruto opbrengst van zonne-energie in Nederland 715 miljoen kWh ofwel 0,66% van het 

elektriciteitsverbruik. Waarbij zij opgemerkt dat bij zonne-energie, net zo als bij windenergie het 

geval is, er een gapend gat is tussen de bruto- en de netto-opbrengst. 

De techniek kan het verschil tussen zonnige oorden op aarde en plekken met minder zon niet 

opheffen. Nederland ligt wat dit betreft minder gunstig. Ons land is nogal wolkenrijk en kent 

bovendien lange (winter-)nachten. De consequentie is dat er weinig zonne-energie beschikbaar is in 

een tijd  waarin de vraag ernaar juist groot is.  Deze omstandigheden zorgen er voor dat veel bij de 
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opwekking van zonne-energie betrokkenen met jaloerse blikken naar zonrijke gebieden, 

bijvoorbeeld de Sahara en het gebied ten noorden daarvan kijken. Dat is bijvoorbeeld gedaan door 

DESERTEC een in 2003 opgericht groot Duits samenwerkingsverband, dat in de loop van de tijd  

aanzienlijke technische en financiële moeilijkheden heeft ondervonden. Met als gevolg dat anno 

2014 47 van de 50 deelnemende actoren waren afgehaakt. 

Ook de in 2004 door de Groningse fysicus dr. E. du Marchie van Voorthuijsen geëntameerde 

stichting Gezen (Stichting bevordering grootschalige exploitatie van zonne-energie) heeft van meet 

af aan gepleit voor een oriëntatie op zonrijke gebieden. Meer in het bijzonder wordt daarbij gedacht 

aan het winnen van energie met behulp van Concentrated Solar Power (CSP). Natuurlijk denken de 

bedrijven die hun brood trachten te verdienen door het binnenlands opwekken van zonne-energie 

hier anders over. Zij menen het wel zonder de Sahara te kunnen stellen. Ondanks dit optimisme is 

het uiterst onzeker of met de binnenlandse opwekking van zonne-energie wel enige zoden aan de 

dijk kunnen worden gezet. Bovendien is het de vraag of dit mogelijk is zonder een overmatige 

subsidiëring. 

Meer realistisch is om aan te nemen dat zonne-energie belangrijk kan worden maar dan in de 

zonrijke  gebieden ter weerszijde van de evenaar. Uitgaande van de “global village” zijn dat 

mogelijkheden die ook voor ons land van belang zullen zijn.   

Dit land doet er goed aan zich daarop te oriënteren. Qua onderzoek, bijvoorbeeld naar de 

mogelijkheden van grootschalige bunkering, die waarschijnlijk nodig zal zijn, en ook politiek. 

Politiek omdat er, evenals dat bij de fossiele brandstoffen het geval is, er ook aan het oogsten van 

zonne-energie belangrijke geopolitieke aspecten zitten. Het gemakzuchtige Energieakkoord laat hier 

een groot gat vallen. Dat is onverantwoord want hier is veel belangrijk werk aan de winkel. 

 

8.2 Kernenergie 

Kernenergie wordt in het Energieakkoord niet terug gevonden. Zou het anders zijn, dan zouden de 

milieuorganisaties, Greenpeace voorop, ongetwijfeld hebben afgehaakt. Deze organisaties zijn 

faliekant tegen de komst van kerncentrales en beroepen zich daarbij veelvuldig op het 

“voorzorgsprincipe”. Hetgeen overigens een multi-inzetbaar beginsel is: de idee dat ook de 

Amerikaanse wapenlobby zich ervan bedient is waarschijnlijk niet iets waar de milieuorganisaties 

trots op zijn.. Veto’s hebben echter nog zelden iets opgelost. Ze zijn eigenlijk slechts 

gerechtvaardigd als ze berusten op een vaststaand feit, waaraan in de loop der jaren niets veranderd. 

Daarvan is bij kernenergie geen sprake. Hieraan wordt wereldwijd immers veel –zij het in nog 

onvoldoende mate- innovatief onderzoek verricht.  Te denken valt daarbij aan de manier van 

opwekking (recent is er veel aandacht voor Thoriumcentrales), de veiligheid, de te gebruiken 

grondstoffen en het omgaan met eventueel afval. 

Dit neemt niet weg, dat er hier een soort angstcultuur is ontstaan rond kernenergie. Die cultuur is 

gevoed door een drietal calamiteiten : Harrisburg (1979), Chernobyl (1986) en Fukushima (2011) en 

door veel negatieve publiciteit. Dit heeft geleid tot een dalend aandeel van kernenergie in de 

wereldenergievoorziening. Niettemin wordt mondiaal ongeveer 11% van de elektriciteit door 

kerncentrales opgewekt. Dat percentage kan veel hoger: Frankrijk scoort 75%. 

Toch is het kortzichtig van het Energieakkoord om kernenergie over te slaan. Want ondanks alles 

heeft een aanzienlijk deel van de bevolking wel vertrouwen in kernenergie. Mannen meer dan 
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vrouwen, technici meer dan niet-technici, hoger opgeleiden meer dan lager opgeleiden, en jong en 

oud meer dan de middenleeftijdsgroepen. Bij een meer evenwichtige voorlichting zou dit 

vertrouwen zich gemakkelijk kunnen uitbreiden tot meer dan de helft van de bevolking. 

Bovendien is het goed te bedenken dat er wereldwijd al zo’n 390 kerncentrales in werking zijn; 

ruim 40 in Japan stilgelegde centrales niet meegerekend. Er wordt gebouwd aan een 70-tal nieuwe, 

die deels nodig zijn om het verouderde bestand aan centrales te verjongen (zie 

www.milieufocus.nl). Het is een vorm van escapisme om deze realiteit niet onder ogen te willen 

zien. Voor dit land zal het goed zijn als er openminded naar kernenergie wordt gekeken en er volop 

wordt meegedaan aan het onderzoek naar de verdere ontwikkeling daarvan. Op dit moment is het 

politiek niet correct om luidop te zeggen dat er een goede kans bestaat, dat kernenergie de toekomst 

heeft. Maar dikke kans dat die uitspraak juist is en dus is het zaak om die toekomst uit 

kortzichtigheid niet te missen. Zoals op basis van het Energieakkoord nu dreigt te gebeuren. 
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7.3 Biomassa 

Biomassa is er in velerlei gedaanten. Groente- en tuinafval, rioolslib, huisvuil, koeienmest, 

landbouwgewassen, hout etc. kunnen dienen als bron voor bio-energie. 

In het Energieakkoord wordt gesteld dat de opbrengst uit bijstook van biomassa in kolencentrales 

niet verder mag gaan dan 25 PJ. Die opbrengst is in de periode 2010-2013 aanzienlijk gedaald, 

namelijk van ruim 11 PJ tot ongeveer 6,5 PJ. Dit zal de reden zijn waarom minister Kamp op 15 

december 2015 de Tweede Kamer heeft gemeld dat hij de komende 8 jaren een aantal miljarden 

euro’s wil uittrekken om die bijstook op te vijzelen. De vraag is natuurlijk welke doelen daarmee 

worden gediend en of dat op een kosteneffectieve wijze gebeurt. 

Daar waar het gaat om een zaak met een prijskaartje met negen nullen, is een gedegen analyse van 

nut en noodzaak wel het minste dat men- de betalende burger – mag verwachten. Ook hier zwijgt 

het Energieakkoord. Ten onrechte, want het is allerminst zeker dat de keuze voor biomassa 

maatschappelijk en qua milieu een juiste is. 

De RVO meldt, dat 75% van de hier te lande geproduceerde duurzame energie uit biomassa komt. 

Welke mededeling overigens met een korreltje zout moet worden genomen. Want dezelfde RVO 

schrijft in de “Green Deal 2013” (die van 2014 is niet beschikbaar) dat de vraag wat duurzaam is  

erg arbitrair is opgelost. In dit verband is een veelzeggende alinea: “Van alle 1538 kiloton biomassa 

is 37% aantoonbaar duurzaam”. Hetgeen tevens betekent dat bijna een miljoen ton wellicht niet 

duurzaam is. 

Reeds in 2007 werd op een symposium van de Koninklijke Academie van Wetenschappen 

geconcludeerd, dat het verstoken van biomassa onverstandig is omdat er hoogwaardiger 

bestemmingen aan zijn te geven. Die boodschap is in 2015 herhaald.   

In bossen en andere vegetaties wordt veel CO2 vastgelegd. Oldenkamp heeft er echter meerdere 

keren op gewezen, dat de bosbouw, zowel nationaal als globaal niet is berekend op grootschalig 

verbruik van hout als biomassa. De reden is dat er wereldwijd onvoldoende maatregelen worden 

getroffen om de aanwas van bos op peil te houden. Wereldwijd gezien is er zelfs sprake van een 

afname van het bosareaal. Bovendien moet de vraag worden gesteld: waarom hout stoken? Het is 

immers zo dat bij de opwekking van een eenheid warmte of elektriciteit uit biomassa aanzienlijk 

meer CO2 vrij komt dan uit steenkool of gas. 

 In ons land heerst nu al een schaarste aan hout en dat zal er door een miljardeninjectie, bedoeld om 

er nog meer van te verbranden, niet beter op worden. Grote hoeveelheden hout, vaak verwerkt tot 

pellets, moeten nu al vanuit de rest van Europa of uit Noord Amerika worden ingevoerd. Het moge 

duidelijk zijn dat het kappen, het industrieel verwerken en het transporteren van deze brandstof al 

veel fossiele energie vergt. Dikwijls niet in ons land, maar wel elders. Ook ten aanzien van 

biomassa dreigt zich “the tragedy of the commons” te voltrekken. Een wijs beleid stelt dan een 

moratorium in en gaat de problematiek deugdelijk onderzoeken. Met dit laatste is al een begin 

gemaakt, zie Katan et al. 
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9 FOSSIEL 

9.1 Fossiel blijft onmisbaar 

Als steenkolen, olie en gas gevoel hadden dan zou dat een gevoel van miskenning zijn. Miskenning 

vanwege verguizing door het verzadigde rijke Westen. Dit Westen schijnt te zijn vergeten dat het 

zijn welvaart voor het overgrote deel dankt aan de overvloedige en goedkope beschikbaarheid van 

fossiele brandstoffen. Voor het gemak vergeten de rijkaards ook, dat driekwart van de 

wereldbevolking voor de nog af te leggen route richting welvaart nog steeds afhankelijk is van 

fossiele energiebronnen. Dat het Energieakkoord hier nul-aandacht voor heeft is één van de grootste 

manco’s van het akkoord. 

Er bestaat zelfs geen schijn van een bewijs dat de te ontwikkelen landen de gewenste welvaart 

kunnen opbouwen op basis van zogenaamd hernieuwbare energie; dus zonder fossiele energie. 

Bovendien is er geen sprake van een betrouwbare en haalbare financiering van de wereldwijde 

energietransitie. Sterker nog: het is zelfs bij benadering niet bekend wat deze transitie zal gaan 

kosten. In het voorgaande zijn de transitiekosten voor ons land geraamd op tenminste €680 miljard. 

Veronderstel nu dat onze cijfers ook voor de rest van de wereld gelden en verder naar rato zijn van 

óf de omvang van de economie óf van die van de bevolking. Het Nederlandse aandeel in de 

wereldeconomie bedraagt (0,7%). Van elke 435 aardebewoners wonen er 434 niet en 1 (0,23%) wel 

in ons land. Dan leert de naar rato berekening dat de kosten van de wereldwijde energietransitie 

resp. €100 000 miljard dan wel krap €300 000 miljard kunnen bedragen. Dit zijn hoeveelheden geld 

die door de arme landen niet opgebracht kunnen worden. Dus zullen de rijke landen de 

portemonnee moeten trekken. 

Die lijken daartoe bereid te zijn. Want op de Parijse klimaatconferentie (begin december 2015) is 

afgesproken dat zij vanaf 2020 een bedrag van €100 miljard per jaar zullen fourneren. Dat lijkt heel 

wat maar stelt helemaal niets voor als het wordt afgezet tegen de hiervoor berekende biljoenen 

euro’s. Meer dan symboolpolitiek is het niet; ofwel : het zijn peanuts. Men kan van alles willen, 

maar als de financiering ontbreekt gebeurt er niets. 

“Parijs” kondigt het einde van het tijdperk van fossiele energie aan, zo is inmiddels alom 

verkondigd. Vanaf nu zou de transitie snel verlopen. Daarbij wordt de hoop gevestigd op tal van 

financiële instellingen en bedrijven die nu en in de toekomst fors in de energietransitie zullen 

investeren. 

Hoe realistisch is dit scenario? Welnu, evenals bij het Energieakkoord moet ook hier de vraag 

worden gesteld, uit welke bron de biljoenen euro’s moeten komen. De zich financier en investeerder 

noemende partijen moeten, evenals de bakker en de slager, hun inkomsten van elders halen. Het zijn 

zeker geen filantropen maar op winstgerichte actoren. Verder streven ze naar profitabele projecten 

met een minimaal risico. Dat verklaart waarom zij in de rij staan voor de krenten in de subsidiepap, 

die hun vanuit Parijs, Den Haag, Berlijn ... wordt voorgehouden . Bij het uitdelen van die krenten 

spelen overheden een hoofdrol. Echter, alvorens de overheden uit kunnen delen, moeten zij de 

benodigde gelden bij de huishoudens ophalen. Dat betekent welvaartsverlies , zo nodig tot de wal 

het schip keert. Op het moment dat dat gebeurt zullen onze krentenvissende financiers en 

ondernemers uit het beeld verdwijnen. 
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Het Energieakkoord is een exponent van dit opportunisme. In de strategie, die daaraan ten 

grondslag ligt is geen plaats voor fossiel. Daarbij wordt de ogen gesloten voor het feit dat er 

wereldwijd nu zo’n 50 000 kolencentrales draaien en er ca. 1200 in aanbouw zijn. Van een afbouw 

van die voor het overgrote deel van de wereldbevolking existentiële energiecentrales is geen sprake. 

Tegen die achtergrond wordt te onzent een bizarre discussie gevoerd over het wel dan niet sluiten 

van 4 nog nieuwe en relatief schone kolencentrales. Dit is een puur symbolische gebaar. Een gebaar 

dat de Nederlandse samenleving overigens wel €800 miljoen kost (Telegraaf 27-11-2015). In een 

overmatig rijk land hoeft dat geen probleem te zijn, maar wat zo’n rijk land niet heeft en wij wel is 

een grote toeloop naar de voedselbanken. 

 

9.2 Het grote falen 

Het voorgaande kan de vraag opwerpen of het Energieakkoord wel serieus moet worden genomen. 

In zijn 21 pagina’s tellende brief aan de Kamer van 07-12-2015 laat de minsister van EZ daar geen 

twijfel over bestaan: hij wil zich maximaal inspannen om de in het Akkoord geformuleerde doelen 

te bereiken. Te dien einde zal er in 2016 nog een tandje worden bijgezet. Zodanig, dat in dat jaar 

subsidieverplichtingen zullen worden aangegaan voor een bedrag van niet minder dan €13 miljard 

ofwel krap €800 per inwoner van jong tot oud. Deze cijfers doen vrezen dat het Energieakkoord nog 

duurder wordt dan de in het voorgaande berekende € 100 miljard. Rekening houdend met de 

“externalities” (zie voorgaande §4.3.1) zijn er immers nog maar 6 zulke jaren nodig om die €100 

miljard ruimschoots voorbij te schieten. Op termijn zal dit een significante invloed op onze welvaart 

hebben. 

Hier laadt de overheid een enorme verantwoordelijkheid op zich. Want die zet immers een flink 

deel van de welvaart en het welzijn van de bevolking op het spel. Niet voor een luttele periode maar 

voor decennia. Hier is “naar eer en geweten” handelen niet voldoende. En van speculatief handelen 

mag helemaal geen sprake zijn. Nee, hier moet de eis worden gesteld dat de overheid over drie 

onomstotelijke zekerheden beschikt. Zekerheden, die uitsluiten dat de overheid in dezen fouten 

maakt. Dat zijn: 

1) De overheid weet voor 100% zeker dat de uitvoering van het Energieakkoord urgent 

moet gebeuren. Deze eis is zeker niet overdreven. In deze tijd van bliksemsnelle 

veranderingen is het namelijk heel dom om te vroeg verplichtingen aan te gaan voor een te 

lange periode. Snelle veranderingen verhogen de onvoorspelbaarheid. Ter beperking van de 

risico’s moeten opties zo lang mogelijk worden open gehouden. 

Met het Energieakkoord blijkt de overheid met vuur te spelen. Van echte urgentie zou pas sprake 

zijn als de fossiele voorraden binnenkort zouden zijn uitgeput. Dat is niet het geval. De 

schattingen van “hoe lang nog” lopen uiteen. Dat komt omdat er grote verschillen bestaan 

tussen bewezen en speculatieve voorraden. The Wall Street Journal van 8-1-2016 schrijft 

“Thanks to the US-led revolution of fracking,  oil is abundant. It will be for decades, if not 

centuries”. Net zoals in dit bericht wordt de vrees dat de olie al over een halve eeuw op zal zijn 

steeds vaker te doemdenkerig  genoemd.  Een prettige gedachte is ook dat de wereld  met gas en 
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steenkool nog minstens 150 jaar resp. meer dan 400 jaar vooruit kan.  Dit optimisme relativeert 

de urgentie van de transitie en dus van de uitvoering van het Energieakkoord in hoge mate. 

De discussie over het tijdstip van uitputting van fossiele bronnen zal een nieuwe wending 

nemen  als blijkt, dat de enorme hoeveelheden methaanijs op en in de bodem van oceanen 

exploiteerbaar zijn. Er is hoe dan ook nog tijd genoeg om nieuwe energiesystemen te 

ontwikkelen en om gedegen na te denken over de eisen die daaraan moeten worden gesteld. 

Haastige spoed is zelden goed!! 

2) Verder moet het volstrekt zeker zijn dat de door fossiele brandstoffen veroorzaakte 

CO2-emissies tot rampzalige klimaatveranderingen leiden. Het publieke dispuut rond dit 

thema heeft trekken van een godsdiensttwist. Daarin mengen zich leken van hoog tot laag. 

Als de spelregel “de meeste stemmen gelden” van toepassing zou zijn, dan zou de uitkomst 

zijn, dat CO2 de schuldige is van veel leed op aarde en zeker de opwarming ervan op zijn 

geweten heeft. Maar vormt CO2 wel het echte probleem? 

Bij elke volgende klimaatconferenties wordt het duidelijker dat klimaatbeleid geen CO2-beleid 

maar economisch beleid is (Edenhofer). De consequentie ervan is dat CO2 meer een alibi tot 

handelen is dan een serieus (klimaat)wetenschappelijk probleem. Klimaatwetenschappers zijn 

voor hun onderzoek voor het overgrote deel afhankelijk van overheidsfondsen. De middelen van 

deze fondsen gaan vrijwel uitsluitend naar instellingen, die alarmistische geluiden over CO2 

laten horen. Tegengeluiden krijgen geen cent. Hetgeen betekent dat contra-expertises of 

“second opinions” buiten worden gesloten. Deze situatie doet zich als regel voor in een 

plutocratische situatie, waarin niet de democratie maar de macht van het geld regeert. Daarom is 

het verbazingwekkend dat er desondanks, zowel in ons land als elders, veel tegengeluiden 

komen van wetenschappers met een grote reputatie. 

Zo heeft de voormalige afgevaardigde van de USA bij, en rapporteur namens, het IPCC dr. 

Indur Goklany in oktober 2015 een studie gepubliceerd waarin hij tot de conclusie komt dat de 

hogere concentratie van CO2 in de lucht belangrijke voordelen heeft. De oogsten zijn er 10-15% 

groter door geworden met een $140 miljard grotere jaaropbrengst tot gevolg. Dit is gunstig voor 

de wereldvoedselvoorziening en voor de volgens hem zo belangrijke armoedebestrijding. Dat de 

vermaarde Amerikaanse fysicus Freeman Dyson zijn medewerking aan de studie heeft gegeven 

benadrukt nogmaals de noodzaak om het CO2-verschijnsel genuanceerd te benaderen. Ook deze 

medaille heeft twee kanten. Welke kant het meest blinkt valt nog te bezien. 

Ook de bevindingen van Bjørn Lomborg baren zorgen over de kwaliteit van de onderbouwing 

van het Energieakkoord www.volkskrant.nl  05-12-2015. Lomborg komt tot de conclusie dat het 

pakket maatregelen dat op basis van de klimaattop van Parijs moet worden genomen, gigantisch 

veel geld zal kosten. Volgens hem zal het klimaateffect  echter verwaarloosbaar zijn: slechts een 

beperking van de temperatuur op aarde van 0,17°C in het jaar 2100. Ook hier ontbreekt dus de  

noodzakelijke zekerheid om er het Energieakkoord op te bouwen. 

3) Stel dat de CO2-emissies echt een probleem vormen. Is de overheid er dan zeker van 

dat dit probleem nu en in de toekomst uitsluitend valt op te lossen door het beperken van de 

verbranding van fossiele brandstoffen? Ook hier staat wijs beleid gelijk aan het open houden 
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van opties. Wie rond 2010 het trefwoorden “CO2-omzetten” Googelde kreeg nauwelijks 

treffers van belang. Wie dat nu doet ontmoet een verscheidenheid aan initiatieven die 

bedoeld zijn om met CO2 iets nuttigs te doen. Waar deze ontwikkeling eindigt valt niet te 

voorspellen. Wijs beleid is echter om er rekening mee te houden dat zich op dit gebied nog 

onvermoede mogelijkheden aandienen. Dit geldt à fortiori wanneer een fractie van de kosten 

van het Energieakkoord in het onderzoek naar het omzetten van CO2 wordt gestoken. Daar 

waar geen op vernieuwing gericht onderzoek wordt gepleegd is men gedwongen om gebruik 

te maken van reeds voorhanden -soms aloude- manieren van energie-opwekking. In het 

Energieakkoord is dat niet anders, want de toekomstgerichtheid van het Akkoord, bestaat uit 

“planning the past”. De onevenredig zware inzet op windenergie getuigt daarvan. 

Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de overheid met onvoldoende kennis van zaken mee is 

gegaan met de lobby voor een Energieakkoord. 

 

 

10 TENSLOTTE: ALL YOU NEED IS RESEARCH 

Eén ding is zeker: de kern van de voorliggende analyse had moeten worden gemaakt vóórdat de 

verplichtingen van het Energieakkoord waren aangegaan. Eveneens is het wel zeker, dat deze 

evaluatie door of namens de volksvertegenwoordiging had moeten worden uitgevoerd. Wat dit 

betreft ontbreekt het zowel de volksvertegenwoordiging als het kabinet aan leergierigheid. Dit 

klinkt als een onschuldig verwijt. Het gevolg ervan is echter dat de politiek te verkrampt is om 

voortschrijdend inzicht in het beleid te integreren. In een tijd vol snelle veranderingen zijn lerend 

vermogen en flexibiliteit noodzakelijke eigenschappen om een goed beleid te kunnen voeren. Dit 

moet de Haagse politieke elite te denken geven……. 

Belangrijker dan wat er in het voorgaande staat is waarschijnlijk wat er niet in staat: de 

ontwikkelingen in de toekomst . In de turbulente omgeving, waarin wij leven, zal de toekomst niet 

worden bepaald door hetgeen wij reeds hebben en weten, maar door hetgeen er aan kennis en kunde 

aan toe zal worden gevoegd. Nu reeds zijn er tal van initiatieven om nieuwe bronnen van energie 

aan te boren. Vele andere zullen nog volgen. Helaas is niets van dat alles in het Energieakkoord 

terug te vinden. Verklaarbaar? Wellicht, want de wetenschap is voor dit akkoord niet geraadpleegd. 

In onze betweterigheid projecteren wij strijk en zet de Nederlandse omstandigheden en de 

Nederlandse politieke correctheid op de rest van de wereld. Op basis van die “state of mind” wordt 

niet aan getwijfeld aan onze voorbeeldfunctie . Noch wordt de vraag gesteld of hetgeen wij doen 

mondiaal wel enig gewicht in de schaal legt. Het begrip proportionaliteit komt in onze vocabulaire 

niet voor. Want dat zou ons er op wijzen, dat wij bezig zijn ons met 0,7% van ‘s werelds 

economische activiteiten en 0,23% van de bewoners van de aardkloot, te overschreeuwen. Waarmee 

niet is gezegd dat ons land niets moet doen. Het tegendeel is het geval. Maar,  anders dan bij het 

Energieakkoord, zal dit doen moeten zijn gebaseerd op een grondige voorbereiding. Die 

voorbereiding en de latere realisatie moeten zijn gebaseerd op (fundamenteel) onderzoek . R&D op 
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de diverse gebieden van de energie plus een gedegen toekomstverkenning zullen de drijvers voor 

het energiebeleid van de toekomst moeten zij n. Het voorliggende Energieakkoord past niet in dat 
scenario. Het is een valse start en na een valse start moet opnieuw worden begonnen. 

Hoe de toekomstige energiemix er uit zal zien? Waarschijnlijk zal die bestaan uit fossie l, kern- en 

zonne-energie plus een paar nog uit te vinden of te ontwikkelen bronnen van energie. 

Leeuwarden, j anuari 2016 

11 Bronnen: 

Auteur(s) Titel Datum 

Algemene Rekenkamer Stimulering duurzame energie (SDE+). Haalbaa rheid en 2015 

betaa lbaarheid van beleidsdoelen. 

Algemene Rekenkamer ECN-modelberekening 2015 

Algemene Rekenkamer Enquête naa r beweegredenen van aanvragers van SDE+ subsidie. 201 

Alvarez, Gabriel Calzada Study of the effects on employment of public aid to renewable 2009 

energy sources. Universidad Rey Juan Carlos 

Centraal Planbureau Notit ie: KBA structuurvisie 6000MW windenergie op land. 14-ju n-2013 

Dekker P., de Goede 1., Kernenergie in de publieke opinie. [UVApub.130795.2011) 2011 

van der Pligt J. 

Duyn, J. van Kl imaat. [De Telegraaf] 5-dec-2015 

Duyvendak, Wynand Het groene optimisme; het drama van 25 jaar klimaatpolitiek. 2011 

[Bert Bakker, Amsterdam) 

ECN, PBL, CBS, RVO Nationale Energieverkenning 2015 2015 
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[Global Warming Policy Forum, Londen.) 

Greenpeace VNO uit Energieakkoord als ze niet snel meer doet. 16-dec-2015 
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Greenpeace, Nederlandse Gedragscode draagvlak en participatie windenergie op land. Sep-2014 
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Hanekamp, J.C. Utopia and Gospel. Unearthing the Good News in Precautionary 2015 
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Hardin Garrett The t ragedy of the commons. Science vol. 162, 1968 

Henney A., Udo F. Does wind significantly reduce COi-em issions or does the law of 2012 
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IPCC official Climate Policy is Redistributing The Worlds Wealth . 14-nov-2010 
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Katan M .B., Vet L.E.M ., Visiedocument biobrandstof en hout als Energiebronnen. 2015 

Rabbinge R. [KNAW) 

Kerkhoven, J., Wirtz, A., Hogere investeringen, lagere kosten en meer banen mede dankzij 2014 

Berkhout. J. het Nationaal Energiea kkoord. [Quintel) 
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Auteur(s) Titel Datum 

Leeuw, A.C. de De wet van de bestuurlijke drukte. Over inspanning en resultaat 1984 

van besturen. [Van Gorcum, Assen] 

Longhurst , Alan Doubt and Certainty in Climate Science. (239 pag. 2015 

http:// curryja. files . wordpress.com/2015/09/longhurst-
final.pdf] 

Lukkes, P. IEWIEWAAIWEG. Sociaal-geografische Maatschappelijke kosten- 2003 

batenanalyse van windenergie. [Stichting Frija, Sumar.] 

Lukkes, P. Klimaatbeleid in Eurocrisistijd. [U2pi. Den Haag.] 2012 

Lukkes, P. Nut en noodzaak van windenergie in het Energieakkoord. 2014 

[Leeuwarden] 

M cKay, David J.C. Susta inable Energy-without the hot air. www.withouthotair.com 2009 

Minister van Economische Zaken Kamerbrief: Stimu lering van hern ieuwbare energieproductie in 07-dec-2015 

2016. 21 pag. 

Minister van Economische Zaken Reactie op concept rapport duurzame energieproductie SDE+. 02-apr-2015 

Ministerie Infrastructuur en Over de Crisis- en herstelwet. Jul-2013 

Milieu 

Oldenkamp, L. Opslag C02 en de relatie met bosbeheer. Okt-2014 

[Natuur, bos, landschap] 

Oldenkamp, L. Ongeschikte bron van Energie en Twisten. [Houtwereld] Apr-2015 

Oldenkamp, L. Open brief aan Kon. Ned. Bosbouwveren iging en aan Veren iging 24-okt-2015 

Tropische bossen over biomassa. 

Pair, Kees Ie Windmolens spa ren geen brandstof, stop bouw ervan . 07-okt-2015 

[NRC-Handelsblad] 

Rheinisch-Westfählisches lnstitut Economie impact trom the promotion of renewable energy. [The 2009 

für Wirtschaftsforschung German experience, Essen] 

Rijksoverheid Bij lagen bij besluit Wob-verzoek windmolen parken op zee. 598 19-okt-2015 

(voor groot deel lege) pagina's. 

Rijksoverheid Nota Belvedere; Beleidsnota over de relatie cu ltuurhistorie en 1999 

ruimtelijke inrichting. [Den Haag] 

RVO Rapportage hernieuwbare energie. 2014; 2015 

Jaarbericht SDE+,SDE, OV-MER en MER 

RVO Green Deal Duurzaamheid Vaste Biomassa 2013 

SER Ruim baan met Energieakkoord . Jun-2015 

Sociaal Cultureel Planbureau De publieke opinie over kernenergie. 2010 

[Den Haag] 

Sommer, M . Mag klimaat ook leuk zijn? [Volkskrant] 17-okt-2015 

Stienstra, A. Ongefundeerde propaganda voor zonnepanelen. 20-aug-2014 

[www.dagelijksestandaard] 
Tweede Kamer Parlementa ir onderzoek Kosten en effecten klimaat- en 2012 

energiebeleid . [2012; 33193 nr.3] 

RUG - Vakgroep Bestuursrecht en Crisis- en herstelwet: tweede eva luatie procesrechtelijke Apr-2014 

Bestuurskunde bepalingen 

Tesdoprf, Jürgen C. La ndschaftsverbrauch. [Berlin/Vilseck] 1984 

Thoenes, D. Kritiek op enkele gangbare ideeën over het broeikaseffect van 16-nov-2015 

C02• [www.climategate.nl] 
Tuchmann, Barbara De mars der dwaasheid. Bestuurlijk onvermogen van Troje tot 1984 

Vietnam. [Elsevier, Amsterdam] 

Udo, F., d'Oultremont, P. The reduction of C02-em issions by lerish wind-energy. Nov-2011 
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Udo F., Ie Pair C., de Groot K., De besparing van brandstof en COru itstoot door windenergie. 2014 

Verkooyen A.H.M, van den Berg C. [Clepair.net] 

Udo, F. Windturbinebouw en de C02-uitstoot in Ierland . 05-feb-2015 

[Fredudo.home.xs4all .nl] 

Udo, F. Van 18 miljard naar 55 miljard 2014 

[www. fredudo.home.xs4all. nl] 
Vellinga, P. Klimaatverandering; hoezo klimaatverandering. 2011 

[Balans, Amsterdam] 

W ieringa, T. Liberaa l kl imaat. [Leeuwarder Courant] 5-dec-2015 

W ijk, D. van De angstindustrie is erg succesvol, dáár moet je bang voor zijn. 18-okt -2015 
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Verzonden: Vrijdag 19 februari 2016 07:54 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Er is een discussie over de effecten voor het toerisme, er is onvoldoende gemeten wat de 
effecten zijn op het bezoek aan de kustlijn Scheveningen Zandvoort. 
Ik verzoek de minister garant te staan voor de eventuele terugval aan inkomsten voor de 
toeristen branche.  
Makkelijk meetbaar zijn die financiële effecten en als de onderzoeken zorgvuldig en gedegen 
zijn uitgevoerd kan de minister die garantie afgeven. 
 
 
Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 19 februari 2016 09:59 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Ik ben al mijn hele leven werkzaam in de toerismebranche en beni speciaal vanuit 
Rotterdam verhuisd naar Noordwijk, omdat de kust voor mij en vele toeristen een unieke 
beleving biedt. Bij plaatsing van windmolens is de vrije horizon en het vrije uitzicht 
verdwenen. Ik ben van mening dat de effecten op recreatie en toerisme vele malen groter 
zijn dan uit het Decisio Rapport blijkt. Dit rapport wordt als uitgangspunt van de MER 
gebruikt. 
In dit onderzoek van Decisio wordt onvoldoende gemeten wat de effecten van het hekwerk 
van molens langs de kust, van IJmuiden tot Scheveningen is op het bezoek aan de kust van 
bezoekers en bewoners is. Uit andere onderzoeken van stichting De Vrije Horizon blijkt dat 
het kustbezoek veel drastischer terugloopt wanneer het zicht van de horizon wordt verstoord 
door windmolens. Uit een ander rapport, Badplaatsen de mist in?, uitgevoerd door 
GreenDestination in augustus 2015, blijkt dat er nog veel meer zorgelijke effecten zijn, zoals 
de invloed op het weer en het veel vaker ontstaan van zeevlam. 
Ik verzoek u de resultaten van beide onderzoeken nadrukkelijk in de MER te betrekken. 
 
Het stoort mij als burger in hoge mate dat het verkrijgen van heldere cijfers inzake de 
werkelijke kosten van de plaatsing van de windmolens vrijwel ondoenlijk is. 
Ik stel een persoonlijke reactie op prijs. 
 
 
Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 19 februari 2016 10:11 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Ik wil dat in het milieueffectonderzoek wordt meegenomen het onderzoek naar het effect 
van mistvorming van de windturbines op zee. Door de windturbines wordt de koude lucht 
naar beneden getrokken, waardoor condensvorming ontstaat wat mist veroorzaakt. 
Op de site van Innwind (Innwind.eu) staan beelden van deze mistvorming. 
 
 
Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 19 februari 2016 10:16 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
De veronderstellingen van het Decisio Rapport zijn onjuist. De effecten op het toerisme zijn 
veel groter dan in het rapport wordt verondersteld. 
De plaatjes tonen te lagen windturbines, ze staan te ver weg en het zijn er veel meer. 
 
Financieel is het plan niet goed doorgerekend. Ervan uitgaande dat op de middellange 
termijn beide gebieden nodig zijn voor het opwekken van duurzame energie, moet de 
Rijksoverheid bij de huidige zeer lage rentestand kiezen voor de duurste investering eerst en 
de goedkoopste daarna. De kans is groot dat de rente over tien jaar aanmerkelijk hoger is 
dan vandaag. Het verschil kan 4 – 5% zijn: Over een uitgave van 18 miljard euro is het 
eenvoudig uitrekenen wat dat dan kost. Dus beter om de duurste investering nu te doen en 
daarna de goedkoopste. Er is in de planvorming geen rekening gehouden met de rentestand. 
 
De natuurbeleving wordt aangetast door de aanleg van windparken op zee. Nu beleven we 
natuur, straks zien we industrie. De aantasting van natuurbeleving wordt niet tot nauwelijks 
in het milieueffectonderzoek meegenomen. Ik wil dat dat onderzocht wordt. 
 
Het plan heeft geen draagvlak onder de bevolking, toeristen, gemeentebesturen.  
 
Deze oplossing dicht bij de kust is niet duurzaam, gaat ten kosten van het milieu en de 
keuze is gebaseerd op een ordinaire centenkwestie. 
De bevolking wordt misleid met verkeerde en te rooskleurige visualisaties. 
 
 
 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Een goed alternatie is ‘IJmuiden Ver’. Daar heeft niemand nadeel van. 
 
Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 19 februari 2016 10:48 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Zienswijze betreft de Kavelbesluiten.  
 
Het is onduidelijk wat de kosten zijn van de algehele verplaatsing naar IJmuiden Ver. De 
minister moet nogmaals de leveranciers opdragen om een realistische gedetailleerde opgave 
van alle kosten voor aanleg en onderhoud te verstrekken. De minister mag geen genoegen 
nemen met de respons van Siemens en collega’s dat zij de minister pas vanaf 2023 zal 
voorzien van deze cijfers. De minister mag niet zomaar de conclusie trekken dat als de 
bedrijven geen cijfers willen leveren, dat het plaatsen van een windmolenpark in IJmuiden 
Ver daarom duurder is. De afwijzing van IJmuiden Ver heeft niet plaatsgevonden op basis 
van échte cijfers die publiekelijk inzichtelijk zijn. De minister moet deze cijfers ter 
beschikking stellen voordat het besluit wordt genomen.  
 
Ik vind het onacceptabel dat de hoogte en de capaciteit van de molens later zijn in te vullen. 
Dit betekent effectief dat de molens die het dichtst op de kust staan 12Mw kunnen behelzen. 
In het besluit zal vast moeten staan wat de maximale capaciteit in Mw per molen per kavel 
mag zijn. Dat betekent ook dat de molens het dichts op de kust, het kleinste zijn om de 
horizonvervuiling niet helemaal de spuigaten uit te laten lopen. 
 
Daarnaast moet de minister een alternatief onderzoeken om de zichtvervuiling ’s nachts 
door de rode lampjes te voorkomen. 
 
 
Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 19 februari 2016 10:52 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik vind dat in het belang van schone energie en het milieu, men juist oplossingen zoekt en 
vindt in psychologisch vervuilende maatregelen zoals windparken. Mensen genieten van de 
natuur. In ons land is weinig natuur en de mens heeft voor zijn welzijn natuur nodig. De 
windmolens en de kabels aan te leggen door een natuurgebied, met name Solleveld, 
Ockenburg en Madesteijn, ontneemt men de mensen de mogelijkheid om te ontspannen in 
de natuur. Dit is slecht voor de gezondheid.  
 
Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 26 februari 2016 13:02 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Het effect op het leven in en onder water. Door de windturbines worden trillingen 
veroorzaakt die ook door het water geleid worden. Deze trillingen in het water hoeven voor 
mensen niet waarneembaar te zijn. De vissen zijn daar sterk gevoelig voor. Ik vrees dat bij 
walvisachtigen de sensor signalen verkeerd interpreteert en dit de oorzaak is van massaal 
aanspoelen van deze soort op de stranden...  
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
zie bovengenoemd. onderzoek naar onderwater effecten. 
 
Reactie  
 

0014



 
 
Verzonden: Zaterdag 27 februari 2016 10:11 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Strandplaats Nederzandt 
Mede namens:  
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Vogeltrek vindt - volgens de vogelbescherming - dichter onder de kust plaats. De 
voorgenomen locaties kunnen een ernstige verstoring van deze trek geven met mogelijk 
duizenden onschuldige trekvogelslachtoffers. Plaatsing verder uit de kust brengt dit risico 
enorm terug. Graag zien wij hier verder onderzoek naar.  
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
De effecten op recreatie en toerisme zullen vele malen groter zijn dan gesteld wordt  in het 
Decisio rapport (link naar het decisio rapport:  
http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8514e435-c609-4569-b786-2818116
dc07d&title=Regionale%20effecten%20windmolenparken%20op%20zee.pdf   De 
uitgangspunten in dit rapport zijn niet de juiste uitgangspunten die gelden voor de nieuw 
aan te leggen parken. 
 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Wat zijn de gevolgen voor het klimaat?  Onderzoek naar de risico’s van weerkundige en 
klimatologische aard zijn een must.  Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat windturbines 
voor de kust aanleiding zijn voor meer wolk- en mistvorming, (zeevlam).  Wilt u als 
commissie MER deze onderzoeken meenemen in uw rapportage? 
 
Wat gebeurt er als een schip dat voor anker ligt voor Rotterdam, op drift raakt en verstrikt 
raakt in een windmolenpark?  Dan zijn de gevolgen voor onze kust niet te overzien.. 
 
 
Reactie  
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Verzonden: Maandag 29 februari 2016 11:07 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Als inwoner van een kustplaats kan ik u garanderen dat de reeds geplaatste windmolens 
veel vaker te zien zijn dan wordt beweerd door de overheid.  Het effect is dus vele malen 
groter dan een aantal dagen in de zomer. 
 
Reactie  
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Verzonden: Maandag 29 februari 2016 11:26 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 

 

Aanspreekvorm:  

Aanspreektitel:  

Achternaam:  

Voorvoegsel(s):  

Voorletters:  

Straat:  

Huisnummer:   

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Als: Organisatie 

Organisatie: Dorpsraad Bergen aan Zee 

 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  

Wat is het eet effect op de zeezoogdieren? 

Wat is het eet effect op de vogeltrek? 

Wat gebeurt er als een schip op drift raakt en in een windmolenpark verstrikt raakt? 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Graag een duidelijker beeld wat de economische effecten zullen zijn voor de kustplaatsen. 

 

Reactie  
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid) 

Postbus 248 
2250 AE  VOORSCHOTEN 

 
 

Bergen aan Zee, 1 maart 2016  
 

 

Betreft : Zienswijze Notitie Reikwijdte en detailniveau 
Milieueffectenrapportage kavelbesluiten Hollandse Kust I en II 

 
 

Dames en heren, 
 

De Dorpsraad Bergen aan Zee behartigt de belangen van bewoners en 
horeca in het dorp en fungeert binnen de gemeente Bergen NH als 

aanspreekpunt voor aangelegenheden die het dorp betreffen (onze 
website www.dorpsraadbergenaanzee.nl). 

 
De Dorpsraad Bergen aan Zee heeft met afschuw kennis genomen van het 

voornemen van de regering inzake de bouw van meer windmolens, en nu 
ook binnen de 12 mijlszone, voor de Hollandse kust. Ook zagen wij dat in 

de Tweede Kamer met algemene stemmen een motie werd aangenomen, 

om de effecten op de werkgelegenheid en de economie van de 
kustgemeenten te onderzoeken. Aan dat laatste is naar onze mening tot 

dusverre onvoldoende aandacht besteed.     
 

Wij maken ons ook grote zorgen over de effecten die de aanleg van 
windmolenparken voor de kust op het milieu zouden kunnen hebben. Wij 

lichten dit als volgt toe: 
 

1. De kust geeft een beleving voor bewoners en bezoekers die uniek 
is. Een weidse horizon met prachtige luchten en ondergaande zon.  

Met het plaatsen van windmolens op 10-12 mijl voor de kust komt 
hier een abrupt einde aan voor de komende 25 jaar. Er is een 

groot verschil of de windmolens over de hele horizon 
waarneembaar zijn, zoals nu is gepland, of slechts in 5% van het 

zichtveld. Welke gevolgen heeft dit voor de volksgezondheid?  

Mensen komen immers voor een vrije horizon, zonsondergangen 
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 2 

die niet gestoord worden door windmolens en geen rode 
knipperlichten in het donker.  

2. Als inwoners van een kustplaats kunnen wij u garanderen dat de 
reeds geplaatste windmolens veel vaker te zien zijn dan wordt 

beweerd door de overheid. Het effect is dus vele malen groter dan 
een aantal dagen in de zomer. Naarmate de windturbines hoger 

zijn en dichter op de kust komen, worden ze vanaf het strand 
beter en per dag langduriger zichtbaar. Een vervuilde, industriële, 

horizon is van negatieve invloed op het welbevinden van 
strandtoeristen en bewoners van kustplaatsen. 

3. De effecten op recreatie en toerisme zullen vele malen groter zijn 
dan gesteld wordt  in het Decisio rapport. De uitgangspunten in 

dit rapport zijn niet de juiste uitgangspunten die gelden voor de 

nieuw aan te leggen parken. 
4. Wat zijn de gevolgen voor het klimaat? Onderzoek naar de risico’s 

van weerkundige en klimatologische aard zijn een must. Er zijn 
onderzoeken waaruit blijkt dat windturbines voor de kust 

aanleiding zijn voor meer wolk- en mistvorming, (zeevlam). Wilt u 
als commissie MER deze onderzoeken meenemen in uw 

rapportage? 
5. De Noordzee is ons grootste natuurgebied. Hoe is het te verklaren 

dat dit wordt omgebouwd tot groot industrieel gebied? Is er 
onderzoek gedaan naar de cumulatieve effecten, ook op langere 

termijn?  
6. Wat gebeurt er als een schip dat voor anker ligt voor een 

zeehaven, als bijvoorbeeld Rotterdam, op drift raakt en verstrikt 
raakt in een windmolenpark? Dan zijn de gevolgen voor onze kust 

niet te overzien. Is hier onderzoek naar gedaan? 

7. Vogeltrek vindt - volgens de vogelbescherming - dichter onder de 
kust plaats. De voorgenomen locaties kunnen een ernstige 

verstoring van deze trek geven met mogelijk duizenden 
onschuldige trekvogelslachtoffers. Plaatsing verder uit de kust 

brengt dit risico enorm terug. Graag zien wij hier verder 
onderzoek naar.  

8. Wat is het effect op zeezoogdieren? 
 

Wij zijn uiteraard bereid om u waar nodig van een nadere toelichting te 
voorzien. 

 
Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de Dorpsraad Bergen aan Zee 
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Verzonden: Maandag 29 februari 2016 12:34 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Voor zover ik kan overzien niet, maar ik ben een leek op gebied van milieu effecten. 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Dat is naar mijn mening niet juist. Het gaat om effecten voor het milieu en hoewel deze wel 
worden aangegeven, zijn de conclusies naar mijn mening niet juist. Het plaatsen van 
windmolenparken op zee heeft altijd effecten voor het milieu en al deze effecten zijn te 
mitigeren door grotere economische voordelen. Deze economische voordelen zijn nog 
redelijk in geld uit te drukken, voor de effecten op het milieu is dat een stuk minder 
gemakkelijk. En omdat hier met name de milieueffecten op dier en mens groot zijn, krijg je 
nooit een goede vergelijking c.q. is nooit een goede afweging te maken over wat 
belangrijker is.  
Feit dat zeezoogdieren zich met name in de kuststrook tot 12 mijl bevinden en hun 
leefomgeving wordt verstoord, is al reden genoeg om niet omwille van economische 
voordelen daar maar aan voorbij te gaan. Zij kunnen zich daar tensloote niet tegen 
verzetten. Dat ook de mens in haar leefomgeving wordt gestoord, blijkt wel uit de vele 
reacties vanmensen die aan de kust wonen en het vrije uitzicht niet 'permanent'  
belemmerd willen zien. Deze belemmering is natuurlij ook een subjectieve beoordeling, 
maar het feit dat daar zo massaal tegen wordt geprotesteerd, geeft aan dat dit een 
wezenlijk effect heeft op hun leefomgeving. Dat zou niet afgedaan moeten worden met een 
simpele reactie, als waren dit mensen die alles goed vinden, maar 'not in my backyard'. 
Daar moet best uit te komen zijn, zij het dat het dan meer geld kost. Nogmaals de financiële 
voordelen van plaatsing dichtbij zijn onmogelijk af te zetten tegen de aantasting van het 
leefmilieu van dier en mens, maar de felle weerstand vraagt in ieder geval wel om een meer 
aceptabele oplossing dan hetgeen nu het plan is. 
  
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Naast mijn bezwaar tegen de locatie dichtbij, ben ik ook van mening dat plaatsing van 
windmolenparken op zee helemaal niet zou moeten, ook niet ver weg. Ik ben van mening 
dat  ' onze'  Noordzee, als grootste natuurgebied waarover wij goed beheer moeteen 
voeren,  vrij zou moeten blijven van welke bebouwing dan ook. Daarnaast ben ik helemaal 
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niet overtuigd dat de winst voor CO2 uitstoot onder aan de streep nu wel zo groot is. 
Wetenschappers spreken elkaar daar nog steeds over tegen. Door alvast maar te kiezen om 
te gaan bouwen, worden mens en dier gedurende deze discussie wel in hun leefmilieu 
aangetast.  
 
Reactie  
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Verzonden: Dinsdag 1 maart 2016 16:02 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
waardering van een zicht op de horizon aan de kust 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
onvoldoende meegenomen de natuurwaarde van een vrije horizon 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
wij steunen plannen voor niet-fossiele energie, maar deze plannen moeten niet ten koste 
gaan van duurzame natuurschatten, zoals het vrije uitzicht op de horizon aan de kust, deze 
horizon aantasten  met een hekwerk is  niet nodig daar een goed alternatief voorhanden is 
bij IJmuiden ver,  
 
Reactie  
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Verzonden: Woensdag 2 maart 2016 16:02 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 

 

Aanspreekvorm:  

Aanspreektitel:  

Achternaam:  

Voorvoegsel(s):  

Voorletters:  

Straat:  

Huisnummer:   

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Als: Particulier 

 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  

alle onderzoeken van Stichting Vrije Horizon zijn denk ik nooit meegenomen in de besluiten. 

 

Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 

zou er anders moeten en waarom?  

NEE, er zou beter geluisterd moeten worden naar de kustgemeenten die heel veel kennis 

van zaken hebben. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Ja, ik begrijp niet dat er voor vlak voor de kust een hekwerk gezet gaat worden terwijl er 

een perfect alternatief is zoals IJmuiden-Ver. Dat zou iemand mij eens duidelijk moeten 

maken. 

 

Reactie  
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Verzonden: Woensdag 2 maart 2016 16:36 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
- 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
- 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Het aanzien van de kust leidt schade. 
Het milieu leidt schade. 
We weten niet wat de gevolgen zijn voor de kustlijn. 
Opgenomen door BEP op 2 maart 2016, 16.30 uur 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 3 maart 2016 10:16 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Horizon vervuiling, we worden omgeven door windmolens. Langs snel wegen, ijsselmeer, 
weilanden en parken waar ligt de grens. 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Nee de burgen wordt er totaal niet in erkend. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ja dat er genoeg alternatieven zijn maar dat kost geld, schijnbaar gaat geld voor natuur en 
de burger. Een referendum zou 1 van de aandachtspunten kunnen zijn. Maar ook om dat 
laatste stukje vrije uitzicht ook niet vol te bouwen, de wereld op zijn kop. Economie voor 
natuur, waar zijn we mee bezig. 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 3 maart 2016 11:04 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
economische impact is groter dan er nu gezegd wordt 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
het is belangrijk om in het steeds voller wordende zuid Holland natuurgebieden te 
beschermen en "schoon" te houden. Het plaatsen van windmolens dichterbij de kust zoals 
nu voorgesteld is niet goed en voor onze jonge generatie geen goede ontwikkeling vooral 
omdat er goed (wind) alternatieven opties zijn! Laten we hier verstandig besluiten en niet de 
kust verder "vervuilen" 
Ijmuiden ver en maasvlakte zijn de juiste oplossingen! 
' 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 3 maart 2016 15:20 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de financiële onderbouwing is onjuist en 
onvolledig. 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Onvoldoende betekenis wordt toegekend aan het overheersende belang van het vrij houden 
van het uitzicht vanaf de kust. 
Onvoldoende rekening wordt gehouden met de hogere opbrengst van de variant IJmuiden 
Ver, zeker op langere termijn bezien. 
De financiële onderbouwing is onjuist en onvolledig. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Verplaatsing naar IJmuiden Ver levert meer energie op en voorkomt visuele hinder. Het 
belang van een vrij uitzicht vanaf de kust is gigantisch. Dit uitzicht mag niet worden 
verkwanseld. Goedkoop wordt ook hier duurkoop! 
 
Reactie  
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Bureau Energieprojecten 

Maasvlakte CCS Project C.V. 

postadres 

Postbus 133 

3100 AC Schiedam 

zoekadres 

Parallelweg 1c 

3112 NA Schiedam 

T 010 75 34 003 

F 010 75 34 040 

info@road2020.nl 

www.road2020 .nl 

KvK 24466380 

BTW NL 820996312801 

lnspraakpunt 'Kavelbesluiten 1 en Il Hollandse Kust (zuid)' 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Schiedam, 3 maart 2016 

Onderwerp: Zienswijze Windenergie op Zee voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Onze referentie: 

LS, 

Uw referentie : Kavelbesluiten 1 en Il, Hollandse Kust 
(zuid) 

Tijdens de publieksbijeenkomst van 17 februari 2016 is een toelichting gegeven op de plannen voor twee 

toekomstige windparken op de Noordzee voor Den Haag. De windparken worden met behulp van een 

kabel met land verbonden. Hiervoor zijn meerdere tracés aangegeven. 

Uniper (Eon) en Engie (GDF-Suez) hebben binnen het consortium ROAD voon'.le Hollandse kust plannen 

voor het opslaan van C02 in leeg geproduceerde reservoirs. Deze offshore reservoirs worden met de 

energiecentrale van Uniper op de Maasvlakte verbonden door middel van een transportleiding. 

Uit de presentatie blijkt dat het tracé van de gepresenteerde variant 2 de transportleiding van ROAD 

kruist . Dit kan mogelijk leiden tot complicaties bij de aanleg en het gebruik van de transportleiding van 

ROAD, zowel in het reeds vergunde tracé dan wel in een aangepast tracé. 

Bij deze verzoekt ROAD de Minister van Economische Zaken en TenneT nadrukkelijk rekening te houden 

bij de uitwerking van varianten met de nieuwe transportleiding voor C02 zodat uw plannen deze 

transportleiding niet onmogelijk maken dan wel tot extra kosten leiden. Wij gaan er vanuit dat het 

ministerie van Economische Zaken en TenneT in overleg met ROAD blijven zodat beide projecten op geen 

enkele wijze nadeel van elkaar ondervinden en mogelijke knelpunten in een vroeg stadium worden 

gesignaleerd. 

Met vriendelijke groet, 

Maasvlakte CCS project C.V. /ROAD 

• ~!.''.'~-~~ _ _l>Y !h~ Euro_!"'_a_n_~n~on 
Europea n Energy Programme for Recovery Bank Deutsche Bank Amsterdam IBAN code NL04 DEUT 0265141281 1 Go•·emmcnt of the \ " herlands 

Rekeningnummer· 26.51 .41 .281 BIC code: DEUTNL2A 



 
 
Verzonden: Donderdag 3 maart 2016 16:47 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 

 zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Las in De Wassenaarse Krant dat het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de financiële 
onderbouwing van het besluit (MER-rapport) onvolledig of onjuist is.  
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Las in De Wassenaarse Krant dat het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de financiële 
onderbouwing van het besluit (MER-rapport) onvolledig of onjuist is.  
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik ben voorstander van duurzame energie. Echter, afhankelijk van naar welke 'professional' 
je luistert, zijn windmolens zeer rendabel of niet/slechts beperkt rendabel. Daarnaast is het 
niet sec een kosten-baten-afweging. De plannen die nu voorliggen resulteren in 
horizonvervuiling. Het mooiste van wandelen op het strand is het kunnen zien van de 
horizon, zonder verstorende elementen van menselijke hand zoals windmolens. Er schijnt 
een alternatief te zijn: IJmuiden Ver, een locatie in zee 60 kilometer uit de kust. De 
investeringen zijn hoger maar deze zijn het waard (er wordt minder schade aangebracht aan 
natuur en beleving!). IJmuiden Ver kost weliswaar meer maar levert ook meer energie op, 
levert minder overlast op voor de beroepsvaart en visserij, en beschermt ons uitzicht (los 
van eventuele negatieve effecten op het toerisme, hetgeen weer ten koste gaat van 
werkgelegenheid). Alle voordelen en nadelen afwegende, is verplaatsing naar IJmuiden Ver 
de juiste beslissing. 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 3 maart 2016 17:35 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: Badhuisstraat 
Huisnummer: 175  
Postcode: 2584 HH 
Woonplaats: 'S-GRAVENHAGE 
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Algemene vereniging voor natuurbescherming 
 
Reactie  
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www.avn.nl  - info@avn.nl - 070-33.88.100 1 

Bureau  Energieprojecten                                                                                                                          

Inspraakpunt “Net op  Zee”                                                                                                                          

Hollandse Kust(Zuid)                                                                                                                           

Postbus 248                                                                                                                           

2250 AE Voorschoten 

 

 

’s Gravenhage, 3 maart 2016 

 

Betreft: Zienswijze AVN ‘Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten 

kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid)’ januari 2016 

De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage e.o. (de AVN) maakt bij deze 

graag gebruik van de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ‘Concept Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau Milieueffectrapporten kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid)’ januari 2016. 

Met deze zienswijze willen wij bereiken dat de MER, zoals neergelegd in de notitie, completer 

uitgevoerd wordt door een aantal punten aan deze MER toe te voegen en een aantal punten onder de 

aandacht te brengen die zij verdienen. 

Wij willen voorop stellen dat wij de ontwikkeling van duurzame energiebronnen, waaronder 

windenergie, van harte steunen, inclusief en met name de realisering van windmolenparken op zee, 

onder zekere voorwaarden. 

Toch zien wij bezwaren aan het bouwen van windmolenparken voor de kust, en met name bij de 

voorgestelde kavels. Wij stellen voor iets over horizonvervuiling op te nemen in de MER 

De kust herbergt niet alleen ecologische kwaliteiten, maar ook een niet gekwantificeerde eigenschap 

die in de Natuurbeschermingswet omschreven wordt als ‘ongereptheid’. Het wordt dus ook door de 

wetgever als belangrijk gezien om als in de volksmond bekend staande horizonvervuiling tegen te 

gaan.  

Dit zou ervoor pleiten de hoogte van te plaatsen windmolens aan te passen aan de afstand tot de kust 

om het vrije uitzicht niet te belemmeren. 

Overigens is ongereptheid wel degelijk te kwantificeren, maar helaas is daar geen standaard voor 

vastgesteld. Mogelijk kan de MER onderzoeken of daar niet iets aan te doen is, door bijvoorbeeld de 

visuele hoogte van de windmolens vanaf het strand aan een voorgesteld maximum te binden. 

 

 

0027



 

www.avn.nl  - info@avn.nl - 070-33.88.100 2 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

0027



 
 
Verzonden: Vrijdag 4 maart 2016 08:17 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Nederland is al een klein en vol land. De enige plek waar je nog ruimte kan ervaren is het 
strand met uitzicht op de zee. Voor veel mensen een verademing en van groot belang. Als er 
een goed alternatief is,  dan begrijp ik echt niet waarom het bouwen van een 
windmolenpark voor de Zuid Hollandse kust, bezocht door veel Nederlanders en toeristen, 
plaats zou moeten vinden. Behalve dat er ongetwijfeld allerlei belangen door elkaar heen 
lopen. Wees verstandig en kies voor een goede plek voor deze mooi vorm van alternatieve 
energie.  
 
Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 4 maart 2016 11:23 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
open landschap van de zee en vrij uitzicht moet meegenomen worden 
 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
bezwaar tegen het verstoren van het prachtige uitzicht 
kunstmatige windpark is schadelijk voor natuurlijk uitzicht op zee 
een windpark ver uit de kust is ook mogelijk 
BEP 4 maart 2016 11.00 uur 
 
Reactie  
 

0029



 
 
Verzonden: Vrijdag 4 maart 2016 12:41 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik vind het horizonvervuiling. Ik vind het een goed idee als dit windpark naar IJmuiden 
verplaatst wordt. 
 
Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 4 maart 2016 13:18 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Graag de windmolen naar IJmuiden ver verplaatsen. Zo beschermt u ons uitzicht. Bedankt 
 
Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 4 maart 2016 17:04 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Het welbevinden van de mens wordt hier aangetast. Een vrije horizon is niet alleen 
belangrijk voor de economie (toeristen) maar ook zeker voor de kustbewoners die nu naar 
rode knipperlichten moeten kijken in de avonduren en een hekwerk overdag. 
 
Reactie  
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Verzonden: Zondag 6 maart 2016 14:09 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Paragraaf 2.1.2.: Het Nationaal Waterplan 2. betreft het beleid voor het gebruik van de 
Noordzee op korte termijn. Tegelijk verwijst de notitie naar de Noordzee 2050 
gebiedsagenda en het Masterplan Energie op de Noordzee tussen 2030-2060 waar het beleid 
op de middellange en lange termijn wordt neergelegd. De notitie geeft aan dat de 2050 
gebiedsagenda voor de Noordzee geen concrete betekenis heeft voor deze MER en voor de 
kavelbesluiten.  
 
De aanleg van de windparken op de aangewezen kavels voor de Hollandse Kusten en de 
exploitatie ervan belopen minimaal 15 jaar dus tot minstens 2032. Mijns inziens zou de 
relatie tussen beiden wel degelijk nader gelegd en toegelicht moeten worden. Het 
Beleidsplan Noordzee 2016-2021 staat immers niet op zichzelf maar heeft gevolgen voor het 
gebruik van de Noordzee op de langere termijn. De MER zou eveneens betrekking moeten 
hebben op de lange termijn effecten van de aanleg van windparken op de voorgestelde 
kavels, bijvoorbeeld op de ecologische huishouding.  
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Ik verzoek u aan te geven wat de samenhang is tussen het Beleidsplan Noordzee 2016-2021 
en het Masterplan Energie op de Noordzee 2030-2060. Ik verzoek u concreet aan te geven 
wat de economische, ecologische en duurzame energie gevolgen zijn van de realisatie van 
windparken op de kavels Hollandse Kusten voor de realisatie van het Masterplan Energie op 
de Noordzee 2030-2060 en de Noordzee 2050 Gebiedsagenda. Wat zijn de cumulatieve 
effecten van alle plannen tussen nu en 2050 op de Noordzee? En hoe verhouden deze 
gevolgen zich met de realisatie van windparken op het windenergiegebied IJmuiden Ver 
(ofwel wat zijn de economische, ecologische en duurzame energie gevolgen van IJmuiden 
Ver op het Masterplan Energie op de Noordzee 2030-2060 en de Noordzee 2050 
gebiedsagenda)? 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Is er onderzoek gedaan naar de toenemende stranding van grote zeezoogdieren (bv 
potvissen) en de plaatsing van windmolenparken voor de kust? Zo niet, dan zou ik graag 
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zien dat dit wordt meegenomen in de MER. In hoeverre hebben aspecten zoals magnetische 
velden en laagfrequent geluid invloed op het gedrag en het welzijn van de zeezoogdieren? 
 
Reactie  
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Verzonden: Zondag 6 maart 2016 17:05 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
In het MER moet ook komen staan wat de bandbreedte (V1 tot V2) van SDE+-kosten is per 
vermeden ton CO2 t.o.v. verdrongen opwek met conventionele centrale in 25 jaar (of de 
duur waarvoor de vergunning wordt afgegeven).   
(Zonder exportkabel heeft de bouw van offshore windparken geen zin.) Een indicatie van de 
kosten van het transmissiesysteem naar land dient apart bij deze CO2-kosten te worden 
aangegeven. Bijvoorbeeld: per windpark wordt in 25 jaar X ton CO2-uitstoot vermeden.  
Gedurende die tijd wordt er Y euro aan SDE+ gelden verstrekt en de kosten van de 
kabels/platform/landstation bedragen Z. De subsidie-kosten bedragen  X+Y+Z per V1 tot 
V2 per vermeden ton CO2.  
De bandbreedte van de kosten per vermeden ton CO2 kan als indicatie dienen welke 
maatregelen uit het SDE+-budget het meest effectief zijn om de klimaatopwarming te 
beperken. Die kosten zijn hoog en het budget is beperkt.  
 
In het MER dient te zijn vermeld hoe de subsidiebehoefte van windparken op land zich 
verhouden tot de subsidiekosten van windparken op zee.  
Hierbij dienen ook de kosten van het vergassen van biomassa en het vermengen van het 
verkregen syn-gas met aardgas indicatief te worden vermeld. Zie hiervoor het MER dat is 
gemaakt voor de beoogde Magnum-centrale in Eemshaven, waarin biomassa in syn-gas 
zou/zal worden omgezet. 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Binnen de levensduur van de windparken HK-zuid zal er hoge behoefte ontstaat aan extra 
net-koppeling met Engeland en/of opslag van elektriciteit. De (on)mogelijkheden op termijn 
om via kabels naar windparken doorverbinding te maken met het net in Engeland dienen 
inzichtelijk te worden gemaakt. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Naast het zo effectief mogelijk benutten van de SDE+-budgetten per jaar dient ook aan de 
sociaal-economische aspecten van wind-op-zee  aandacht te worden gegeven in het MER. 
(In andere Europese landen, zoals in Denemarken, wordt aan deze aspecten wel de juiste 
aandacht gegeven.) 
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Verzonden: Zondag 6 maart 2016 17:47 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Ja, zie bijlage  
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Nee, zie bijlage 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ja, zie bijlage 
 
Reactie  
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Van: 

         Den Haag, 6 maart 2016 

 

Betreft: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kavelbesluiten I en II Hollandse 

Kust (zuid) - zienswijze 

 

Geachte mevrouw, heer, 

Hieronder vindt u onze zienswijze betreffende de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Milieueffectrapporten kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid) – hierna te noemen MER 

kavelbesluiten I en II. 

Pagina 7 – alinea 1 

Op dit moment wordt een aanvulling opgesteld op de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee voor 

het gebied Hollandse Kust, waarin ook een strook binnen de 12 mijlszone wordt aangewezen (zie 

paragraaf 2.1.7). 

In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage – 

milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) –  staat onder meer: 

‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 

gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar locaties 

voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, natuur en milieu. 

Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 

De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te kunnen 

maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld te brengen 

via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten windparken.’ 

Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie op zee 

voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie m.e.r. over te 

nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten 

genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht en binnen de 12-mijlzone. 

Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze te 

consulteren zijn. 

Pagina 7 – alinea 2 
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Nationaal waterplan 2 (NWP2) en Beleidsnota Noordzee 2016-2021 

Voor de periode 2016-2021 is het Noordzee beleid verder uitgewerkt in het nationaal waterplan 2 

(NWP2) en als onderdeel hiervan in de nieuwe Beleidsnota Noordzee 2016-2021. Het ontwerp van 

beiden hee  ter inzage gelegen tot en met 22 juni 2015. Op 28 juli 2014 is de Noordzee 2050 

gebiedsagenda aan de Tweede kamer aangeboden (Kamerstukken II, 2013-14, 33 450, nr. 24). 

Aangezien de Noordzee 2050 gebiedsagenda en het masterplan voor de energie van de Noordzee 

tussen 2030 en 2050/2060 betrekking hebben op de middellange en lange termijn, en de 

kavelbesluiten voor Hollandse Kust (zuid) op korte termijn genomen dienen te worden, heeft  de 

Noordzee 2050 gebiedsagenda geen concrete betekenis voor de MER-en voor de kavelbesluiten. 

Wij kunnen bovenstaande opmerking niet anders duiden dan dat het plan is de MER-en niet verder te 

onderzoeken dan de effecten tot 2023. Wij verzoeken u om een meer holistische benadering, waarbij 

u de cumulatieve effecten van alle plannen tot 2050 – en die zijn aanzienlijk – onderzoekt. Voor een 

MER wordt gekeken naar de cumulatieve effecten. Deze zullen na 2023 aanzienlijk toenemen. 

Derhalve ons verzoek om uw MER-en horizon uit te breiden met de plannen tot 2050 en de resultaten 

van dit onderzoek mee te nemen in uw besluitvorming. Dit voordat er onomkeerbare besluiten 

genomen worden die onze Noordzee qua milieu qua leefbaarheid voor flora en fauna ernstige – en 

door een korte termijn horizon – zogenaamd onvoorziene schade kunnen toebrengen. 

Pagina 8 – 2’ alinea laatste regels. 

Ook nemen de kosten voor het aanleggen en onderhouden van de platforms toe. De aansluiting op 

de reeds aangewezen gebieden zorgt ervoor dat de vrije horizon in andere gebieden behouden blijft. 

Deze tekst wekt de suggestie dat ‘vrije horizon’ van belang is in de afweging van dit besluit. Helaas, 

niets is minder waar. Gebruikmaking van de zone tussen 10 – 12 mijl voor de Hollandse Kust geeft het 

grootste deel van de Nederlandse kust – met het grootste aandeel in toerisme – zicht op een 

industrieel hekwerk. Het aanzien van een ver-industrialiseerde Noordzee. Wij verzoeken u in het kader 

van deze MER verder te onderzoeken wat het effect is op de beleving van de Noordzee bij deze 

strandbezoekers bij uitvoering van deze plannen. Daarnaast verzoeken wij u te onderzoeken in 

hoeverre de beleving van een hekwerk aan windmolens zichtbaar vanaf de hele Hollandse kust 

effecten heeft op de volksgezondheid, het vermogen om – aan het strand – te ontprikkelen, te 

ontspannen en hierbij experts op dit gebied te raadplegen. Wij verzoeken u in dit onderzoek het 

alternatief van plaatsing uit het zicht te betrekken en te onderzoeken of de toekomstige kosten voor 

de volksgezondheid opwegen tegen de in dit document genoemde ‘besparingen’. 

Pagina 10 – Alinea 1 

een onderbouwing van de noodzaak van uitbreiding van het gebied Hollandse Kust met een strook 

tussen de 10 en 12 NM 

De onderbouwing van de noodzaak is gebaseerd op – beperkte – financiële parameters. In het 

persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage – 

milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) –  staat onder meer: 

‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 

gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar locaties 
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voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, natuur en milieu. 

Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 

De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te kunnen 

maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld te brengen 

via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten windparken.’ 

Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie op zee 

voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie m.e.r. over te 

nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten 

genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht en binnen de 12-mijlzone. 

Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze te 

consulteren zijn. 

een visualisatie en beschrijving van de landschappelijke gevolgen aan de hand van de criteria 

zichtbaarheid, beleving en dominantie 

De gebruikte visualisatie – ervan uitgaand dat u het hebt over het visualisatietool van het ministerie 

van I&M – , hoe schokkend op zichzelf, geeft geen realistisch beeld van de veel ernstiger 

werkelijkheid. Wij verzoeken u opnieuw onderzoek te doen op basis van werkelijke beleving door 

strandbezoekers naar de werkelijke gevolgen voor zichtbaarheid en landschapsdominantie voor het 

grootste deel van de Nederlandse – en voor 100% van de Hollandse kust. 

Pagina 10 – 2.1.7 Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) 

Ecologie is een belangrijk onderwerp voor de belangenafweging bij het realiseren van windparken op 

zee. Daarom is door Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, en 

het ministerie van Economische Zaken een toetsingskader gemaakt, dat moet worden toegepast bij 

toekomstige besluitvorming over windenergie op zee. Aan de hand van dat toetsingskader zal bij het 

nemen van ruimtelijke besluiten, zoals de toekomstige aanwijzing van windenergie- gebieden en 

kavelbesluiten, worden beoordeeld of uitgesloten kan worden dat een windpark op zee afzonderlijk, 

of in cumulatie met andere windparken en andere activiteiten, ongewenste effecten op de ecologie 

zal hebben. Dat kader wordt het ‘Kader Ecologie en Cumulatie’ genoemd. 

Wij verzoeken u, in tegenstelling tot wat op pagina 7 van deze Notitie vermeld wordt, de horizon voor 

de cumulatieve effecten te verbreden en daar alle plannen tot 2050 bij te betrekken. Alleen dan kan 

men tot een (strategisch) inzicht komen van de cumulatieve effecten van de exploitatie van de 

Noordzee. 

Pagina 11 – alinea 5 

Volgens het concept scenario wind op zee wordt het transmissiesysteem op zee zodanig ontworpen 

dat het mogelijk is om op termijn de verder uit de kust gelegen windenergiegebieden met 

wisselstroom aan te sluiten op de platforms in de windenergiegebieden uit de routekaart. De 

platforms fungeren dan als “stapsteen”. 

In de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport transmissiesysteem wind op zee 

Hollandse Kust (zuid) staat op pagina 30 de volgende opmerking: “De platforms op zee van TOZ HKZ 
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dienen niet als stapsteen naar verder gelegen windenergiegebieden en het Noordzeenet, dit is 

vastgelegd in het ‘Scenario Windenergie op Zee’ [lit. 11, bijlage I].”  

Deze opmerking is strijdig met Alinea 5 op pagina 11 van deze notitie. Graag ontvangen wij een extra 

toelichting waarom deze strijdigheid bestaat en wat het juiste concept is. 

Pagina 12 – alinea 4 

Onderzoek naar de locatiekeuze in de MER-en 

In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee is nagegaan of windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) 

geschikt is voor de realisatie van windenergie. In deze structuurvisie zijn de e ecten van windenergie 

in het gebied Hollandse Kust (zuid) op het detailniveau van een structuurvisie onderzocht vanuit de 

aspecten ecologie, scheepvaartveiligheid, overige gebruiks- functies (olie en gas, visserij, 

zandwinning etc.), geologie en hydrologie, landschap (zichtbaarheid) en cultuurhistorie en 

archeologie. Hierbij is ook gekeken naar de geschiktheid ten opzichte van de overige voor 

windenergie aangewezen gebieden (IJmuiden Ver, Hollandse Kust, Ten noorden van de 

Waddeneilanden, Borssele). In de MER-en is een nader onderzoek naar de geschiktheid van het 

gebied Hollandse Kust (zuid) voor windenergie dan ook niet nodig. Wel zal op hoofdlijnen de 

vergelijking tussen de gebieden worden gemaakt. Uiteraard zullen de MER-en wel in detail ingaan op 

de effecten van windenergie in het gebied zoals deze te verwachten zijn bij de realisatie van de uit te 

geven kavels. 

De locatiekeuze is gedaan op financiële argumenten. De milieu- en leefbaarheidsargumenten zijn 

daar niet in meegenomen. Wij verzoeken u in de MER op detailniveau een vergelijkingstabel op te 

nemen van de milieu- en leefbaarheidsaspecten van alle aangewezen windlocaties om tot een goede 

afweging te kunnen komen van de (cumulatieve) effecten voor zee(zoog)dieren, (trek)vogels en 

fouragerende vogels en fauna. Dit is ondersteunend aan het MER advies uit 2014 (zie bijlage) 

Pagina 19 – alinea 2, punt 3 

Het gebied aan de west- en zuidzijde van het windenergiegebied vangt wind af van de meer oost of 

noordoost gelegen gebieden. Kavels die daardoor minder vrije aanstroom van wind hebben zijn dan 

ook groter om de onderlinge afstand tussen windturbines te kunnen vergroten. 

De doelstellingen voor 2020 en 2023 staan onder druk. Het is dus zaak zo min mogelijk onderling 

verlies te bewerkstelligen. Wij verzoeken u daarom aanvullend onderzoek naar de totale opbrengst 

onder de meest ideale plaatsing tussen de velden Hollandse Kust (met invloed op reeds gerealiseerde 

velden) en plaatsing op IJmuiden Ver. (groter, meer ruimte, minder invloed op bestaande velden) 

Pagina 20 – laatste alinea 

In de MER-en zal de verkaveling vanuit het oogpunt van relevante aspecten zoals ecologie en 

scheepvaartveiligheid, onderzocht worden. Daarbij speelt ook de draagkracht van het gebied een rol: 

hoeveel windturbines kan je plaatsen in het gehele windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) gezien 

milieu, ecologie en andere belangen? Het is van belang om deze vraag ook voor het gebied in zijn 

geheel en in cumulatie te beantwoorden (en niet alleen voor de twee uit te geven kavels I en II), 

omdat het niet de bedoeling is dat achteraf blijkt dat de beschikbare fysieke of milieuruimte van het 
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gehele gebied (of zelfs van meerdere aangewezen gebieden) door slechts twee kavels is opgebruikt. 

Op basis van het voorgaande volgt een verkaveling van het gebied, welke in  guur 3.8 is 

weergegeven. Ook is daar indicatief het transmissiesysteem op zee Hollandse Kust met de platforms 

alpha en beta opgenomen. 

Zoals op de kaart op pagina 20 van deze Notitie is af te lezen, liggen de gebieden HKZ I en II zeer dicht 

bij scheepvaartroutes en ankergebieden. Andere gebieden (IJmuiden Ver) hebben daar veel minder 

hinder van. Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische mogelijkheid tussen een 

‘aanvaring’ van op drift geraakte schepen en de platformen dicht onder de kust, de mogelijke 

milieugevolgen hiervan en welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te voorkomen c.q. te 

beperken.  

Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder uit de kust 

(IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen.  

Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter voorkoming 

van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw besluitvorming. Inclusief de 

geraamde economische gevolgen van een dergelijke ramp. 

Pagina 20 – alinea 3 

Het is de trend om naar steeds grotere turbines te gaan. Echter vanuit oogpunt van kosten en risico’s 

is het de vraag of de allergrootste turbines, die nu alleen nog op de tekentafel bestaan, daadwerkelijk 

in de kavels I en II gebouwd zullen worden. Het lijkt daarbij overigens niet wenselijk om (veel) meer 

milieuruimte uit te geven dan mogelijk benut gaat worden; immers bij de uitgifte van volgende 

kavels zal deze ruimte in de cumulatie meegewogen dienen te worden. Dit zal in de kavelbesluiten 

vastgelegd worden. 

De MER heeft als doel de milieu effecten te onderzoeken. Ook op langere termijn. Het is inmiddels 

bekend dat de ontwikkelaars zich richten op turbines van 7 MW of meer. Dit is ook terug te zien in de 

vergunningen voor Borssele, welke een maximale tiphoogte van 250 meter toestaan. Wij verzoeken u 

dan ook uit te gaan van deze technologie en de hierdoor te verwachten effecten. Wij verwachten – zie 

ook het interview in De Volkskrant van 10 juni 2015 met de heer Eecen van ECN – dat na 2023 

ongeveer 25% van het Nederlandse Noordzeegebied volgezet wordt met windturbines. Zeer wel 

mogelijk van een veel grotere capaciteit. Wij verzoeken u dan ook de cumulatieve effecten hiervan op 

zee(zoog)dieren, trek- en foeragerende vogels en zeefauna in kaart te brengen, tot 2050. 

Pagina 24 – laatste alinea 

Niet alle parameters uit de tabel zijn even belangrijk wat betreft  de te verwachten meest kritische 

milieueffecten, en behoeven naar verwachting dan ook niet allemaal vastgelegd te worden in de 

uiteindelijk uit te geven bandbreedte. Bepalend voor de effectbepaling in de MER-en zijn met name: 

 het aantal windturbines; 

 de diameter van de rotor van de windturbines; 

 het type fundering en de hei-energie die benodigd is bij het heien van funderingen (en 

daarmee het geluidsniveau), en de tiphoogte en tiplaagte van de windturbines. 
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Wij kunnen ons voorstellen dat niet alle factoren even zwaar meegewogen worden. Graag vernemen 

wij van u of en zo ja welke wegingsfactor er aan de effectbepalende factoren gegeven worden. Wij 

zien deze dan graag terug in de uiteindelijke rapportage over de cumulatieve effecten op flora en 

fauna. 

Pagina 26 – Tabel 

In de tabel op pagina 26 van uw notitie geeft u een bandbreedte aan. Graag vernemen wij van u 

welke aantallen slachtoffers onder vogels en zee(zoog)dieren voor deze MER als ‘acceptabel’ worden 

gezien.  

Wij verzoeken u ook te onderzoeken wat de cumulatieve effecten van elektromagnetische velden en 

laagfrequente geluidsgolven onder water op zee(zoog)dieren hebben. 

Wij verzoeken u te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen de toenemende stranding van 

potvissen en andere zeezoogdieren en de toenemende industriële benutting van de Noordzee. 

Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten op de leefomgeving van zee(zoog)dieren zijn van 

concentratie van de bouw op één locatie (IJMuiden Ver) ten opzichte van de bouw op verspreide 

locaties. 

Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook Hollandse Kust 

en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels op pagina 11 en kaart 

zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind (http://www.noordzee.nl/wp-

content/uploads/2011/06/Frisse Zeewind2 2005.pdf). Tevens verzoeken wij u aan te geven waarom 

– naast het kostenaspect – gekozen wordt voor bebouwing van een gebied waarin – volgens dit 

rapport van de gezamenlijke natuurorganisaties – de habitat het meest kwetsbaar is.  

In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage – 

milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) –  staat onder meer: 

‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 

gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar locaties 

voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, natuur en milieu. 

Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 

De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te kunnen 

maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld te brengen 

via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten windparken.’ 

Wij verzoeken u dit advies van de Commissie m.e.r. over te nemen en alsnog onderzoek te doen naar 

deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten genomen worden. Mochten deze onderzoeken 

al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze te consulteren zijn. 

Pagina 27 – 5.1 Mogelijke effecten landschap, recreatie en toerisme 

Landschap en zichtbaarheid, vanwege het feit dat de windturbines zichtbaar zijn vanaf toeristische 

locaties aan de kust. 
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Recreatie en toerisme, vanwege de mogelijke invloed van het windpark op recreatief gebruik van de 

Noordzee en de kustzone 

Gebruikmaking van de zone tussen 10 – 12 mijl voor de Hollandse Kust geeft het grootste deel van de 

Nederlandse kust – met het grootste aandeel in toerisme – zicht op een industrieel hekwerk. Het 

aanzien van een ver-industrialiseerde Noordzee. Wij verzoeken u in het kader van deze MER verder te 

onderzoeken wat het effect is op de beleving van de Noordzee bij deze strandbezoekers bij uitvoering 

van deze plannen. Daarnaast verzoeken wij u te onderzoeken in hoeverre de beleving van een 

hekwerk aan windmolens zichtbaar vanaf de hele Hollandse kust effecten heeft op de 

volksgezondheid, het vermogen om – aan het strand – te ontprikkelen, te ontspannen en hierbij 

experts op dit gebied te raadplegen. Wij verzoeken u in dit onderzoek het alternatief van plaatsing uit 

het zicht te betrekken en te onderzoeken of de toekomstige kosten voor de volksgezondheid opwegen 

tegen de in dit document genoemde ‘besparingen’. 

Wij verzoeken u onderzoek te doen volgens de kwantitatieve en kwalitatieve methode en aan te 

geven of en hoe vaak de windturbinevelden zichtbaar zijn vanaf de kust. 

Wij verzoeken u een belevingsonderzoek onder strandbezoekers en kustbewoners te doen naar de 

zichtbaarheid van deze platformen en de effecten hiervan op de (geestelijke) volksgezondheid.  

Wij verzoeken u uw onderzoek uit te breiden met een kwantitatief onderzoek teneinde de hoeveelheid 

recreanten in kaart te brengen waarop de kwalitatieve effecten op van toepassing zijn. 

Wij verzoeken u de effecten van de zichtbaarheid van de rode signaallichten in kaart te brengen 

alsmede de effecten hiervan op de volksgezondheid.  

Tevens verzoeken wij u de gevonden effecten van alle bovengenoemde onderzoeken te relateren aan 

het verdwijnen van deze effecten bij bebouwing op IJmuiden Ver.  

Pagina 27 – 5.1 Mogelijke effecten scheepvaart, vanwege de scheepvaartactiviteiten in en in de 

nabijheid van de kavels; 

Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische mogelijkheid tussen een ‘aanvaring’ van op 

drift geraakte schepen en de platformen dicht onder de kust, de mogelijke milieugevolgen hiervan en 

welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te voorkomen c.q. te beperken.  

Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder uit de kust 

(IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen.  

Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter voorkoming 

van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw besluitvorming. 

Pagina 27 – 5.1 Mogelijke effecten vogels, vleermuizen en onderwaterleven 

Wij verzoeken u in uw onderzoeken mee te nemen of het effect van de aanleg van (verspreide) 

windturbinevelden een andere aanslag pleegt op de leefomgeving van de bestaande en trekkende 

habitat dan bij de aanleg van grotere, geconcentreerde velden verder op zee. Tevens verzoeken wij u 

aan te geven op welke criteria men meent te moeten kiezen voor elk van beide alternatieven, 

voorzien van een wegingsfactor voor elk der criteria. 

0035



8 
 

Pagina 27 – 5.1.1 Elektriciteitsopbrengst en vermeden emissies 

De belangrijkste reden om windinitiatieven te realiseren, is het opwekken van duurzame energie. 

Van de te onderscheiden alternatieven wordt daarom in de MER-en berekend hoeveel elektriciteit 

wordt opgewekt. Ook kan worden bepaald welke uitstoot van schadelijke stoffen het windpark 

vermijdt in vergelijking met de situatie dat dezelfde energie wordt opgewekt op conventionele wijze, 

zoals met behulp van kolen- en gasverbranding. Een vergelijking wordt gemaakt met de emissies van 

de huidige brandstofmix die wordt gebruikt in Nederland voor opwekking van elektriciteit. In de 

MER-en wordt tevens aandacht besteed aan hoeveel energie het kost om turbines te produceren en 

te plaatsen en wat het effect van het windpark Luchterduinen op de elektriciteitsproductie in 

Hollandse Kust (zuid) en vice versa is. 

Wij verzoeken u in deze studie de ‘stand by’ effecten op te nemen van bestaande of nog te 

ontwikkelen fossiele energiecentrales. 

Wij verzoeken u bij ‘vermeden emissies’ de CO2 uitstoot mee te nemen van meestook van bio-

brandstof en de kosten hiervan per opgewekt kWh, gebaseerd op € 4 miljard SDE+ subsidie.  

Pagina 28 – Zeezoogdieren (zeehonden en bruinvissen) 

Voor wat betreft  zeehonden zijn met name de ligplaatsen in de Voordelta en de Waddenzee van 

belang. Aandacht wordt besteed aan het aantal beïnvloede dieren ten opzichte van het totale aantal 

dieren binnen het Nederlands Continentaal Plat en de gehele Noordzee. Ook wordt aandacht 

besteed aan het bouwtempo van funderingen want dit bepaalt de mate waarin effecten zich telkens 

opnieuw voordoen en ook of steeds dezelfde dieren worden beïnvloed dan wel een ander deel van 

de populatie. Het werkt bij zeezoogdieren door in de duur van de blokkade van foerageergebieden 

en migratieroutes en in de verstoring door onderwatergeluid. 

Inzichtelijk wordt gemaakt wat de effecten in zowel de aanleg-, exploitatie- als de verwijderingsfase 

zijn, of het om tijdelijke dan wel permanente effecten gaat en wat de cumulatieve effecten kunnen 

zijn van windturbines in het gebied Hollandse Kust (zuid) met overige projecten en activiteiten, zowel 

in tijd als in ruimte. Hierbij wordt zowel naar ster e als aantasting van het leefgebied gekeken. Dit 

alles zal zoveel mogelijk worden gekwantificeerd. Zo wordt per type verstoring aangegeven hoeveel 

individuen van welke soorten hierbij zijn betrokken (ordegrootte, bijvoorbeeld in aantalsklassen) en 

welk deel van de populatie minimaal en maximaal (worst case) beïnvloed wordt. Er wordt hierbij 

getoetst aan de gunstige staat van instandhouding zoals beschreven in de Flora- en faunawet. Daar 

waar nodig wordt ook getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998. 

Graag zien wij in deze studie opgenomen bij welke hoeveelheden dode / gewonde zeezoogdieren er 

een ‘no-go’ is voor deze plannen.  

Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook Hollandse Kust 

en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels op pagina 11 en kaart 

zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind (http://www.noordzee.nl/wp-

content/uploads/2011/06/Frisse Zeewind2 2005.pdf). Tevens verzoeken wij u aan te geven waarom 

– naast het kostenaspect – gekozen wordt voor bebouwing van een gebied waarin – volgens dit 

rapport van de gezamenlijke natuurorganisaties – de habitat het meest kwetsbaar is.  
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In deze studie zou ook een vergelijking van deze gegevens met de effecten van een grote ontwikkeling 

op IJmuiden Ver inzichtelijk gemaakt moeten worden om een afweging te maken welke ontwikkeling 

op welke locatie het meest diervriendelijk is. 

Pagina 29 – Toetsing effecten en Kader Ecologie en Cumulatie: acceptabele grenzen op 

populatieniveau 

In het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) is onderzocht wat de gecumuleerde ecologische effecten 

kunnen zijn van bestaande en in aanbouw zijnde windparken op zee met de tien windparken op zee 

die in het Energieakkoord zijn afgesproken. Er is daarbij gekeken naar de effecten van windparken 

buiten de 12 mijlszone (zie ook paragraaf 5.2.2). Doel van het KEC is om te kunnen bepalen of de 

(bouw van) alle windparken, samen met enkele andere activiteiten op zee, tot onaanvaardbare 

negatieve ecologische effecten leiden. Zo nodig kunnen dan voorschriften worden opgenomen in de 

kavelbesluiten waarmee deze effecten worden voorkomen of verminderd 

In het Energieakkoord zijn geen locaties opgenomen. Alleen aantallen. De locatie Hollandse Kust is 

een locatie welke buiten de energieafspraken om, besloten is door EZ vanwege (veronderstelde) 

financiële voordelen. Wij verzoeken nader en/of verder vergelijkend onderzoek naar de effecten van 

2100 MW op IJmuiden Ver in relatie tot de plannen HK zuid I en II, III en IV, en de HK Noord I en II. 

Pagina 30 – overige gebruiksfuncties 

Voor wat betreft het beschrijven van de effecten op recreatie en toerisme zal in de MER-en gebruik 

worden gemaakt van het onderzoek van Decisio. Zij hebben onderzoek uitgevoerd naar de regionale 

maatschappelijke en economische effecten van windparken op zee. Verder zal een overzicht gegeven 

worden van uitgevoerd onderzoek op het gebied van effecten van windturbines op recreatie en 

toerisme. Ook wordt aangegeven wat een windpark eventueel kan bijdragen aan de regionale 

economie; denk daarbij aan havenactiviteiten, toeristisch bezoek aan het windpark etc.. Het effect 

op recreatie en toerisme kan mede afhankelijk zijn van de zichtbaarheid van windturbines vanaf de 

kust. Zichtbaarheid wordt in de MER-en beschreven bij het aspect ‘landschap’ 

Wij maken bezwaar tegen het gebruik van het onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat de door 

Decisio beschreven effecten gebaseerd zijn op verouderde informatie en op een onjuist beeld voor de 

nieuw ontstane situatie, zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van Den Helder tot Hoek van 

Holland. Dit wordt door Decisio zelf aangegeven in hun rapport. De Minister heeft al aangegeven een 

hernieuwd onderzoek te laten doen naar de effecten van de nieuwe situatie.  

Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” 

http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.pdf. 

Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van Stichting Vrije 

Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. http://vrijehorizon.nl/wp-

content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf 

Pagina 31 – 5.1.6. Landschap 

De zichtbaarheid van windturbines vanaf de kust zal in de MER-en worden gevisualiseerd aan de 

hand van (foto)visualisaties vanaf diverse kustplaatsen, voor de dagperiode en indien mogelijk ook 
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voor de nachtperiode. De bandbreedte van windturbines wordt weergegeven, dus een alternatief 

met minder maar grotere turbines en een alternatief met meer maar kleinere turbines. De 

windturbines in kavel I en II worden gevisualiseerd. De windturbines in kavel III en IV zullen in de 

MER-en voor die betre ende kavels gevisualiseerd worden, waarin tevens het beeld wordt 

weergegeven van windturbines in alle kavels, dus van kavel I, II, III en IV. Indien mogelijk wordt voor 

het visualiseren gebruik gemaakt van de viewer, zie h ps://www.noordzeeloket.nl/functies-en-

gebruik/windenergie/viewer/. Dan wordt de bandbreedte van windturbines in het MER voor de 

kavels I en II in de viewer weergegeven. Deze bandbreedte wijkt iets af van de opstellingen die nu 

zijn gevisualiseerd in de viewer (namelijk 4 en 8 MW turbines). 

Wij verzoeken u deze visualisatie niet te gebruiken, maar gebruik te maken van echte foto’s van 

bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand. Deze zijn aan te passen naar de afstand van 18 km uit 

de kust (er verdwijnt dan 15 meter minder achter de bolling van de horizon) en de hoogte van de 

turbines. Bij een voorbeeld van 190 m tiphoogte op 18 km in de nieuwe situatie ten opzichte van 

Luchterduinen (130 m op 23 km uit de kust) is de zichtbaarheid als volgt:  

Luchterduinen: 130 m – 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter, 

HK zuid III en IV: 190 m – 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter. 

Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool. 

Pagina 32 – tabel 5.1- zeezoogdieren 

Wij verzoeken aanvullend onderzoek op de effecten van (sterk wisselende) electromagnetische velden 

op (het oriëntatievermogen) van zeezoogdieren 

Wij verzoeken u extra onderzoek tussen de in deze Mer-en te meten (cumulatieve) effecten op 

zeezoogdieren en ander onderwaterleven en de resultaten voor beiden indien 2100 MW 

geconcentreerd geplaatst wordt op IJmuiden Ver om de verschillen in effecten on beeld te krijgen. 

Pagina 33 – tabel 5.1 – overige gebruiksfuncties – Recreatie en Toerisme 

Wij verzoeken u voor het onderzoek naar effecten op Recreatie en Toerisme geen gebruik te maken 

van het onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat de door Decisio beschreven effecten gebaseerd 

zijn op verouderde informatie en op een onjuist beeld voor de nieuw ontstane situatie, zichtbaarheid 

voor de hele Hollandse kust, van Den Helder tot Hoek van Holland. Dit wordt door Decisio zelf 

aangegeven in hun rapport. De Minister heeft al aangegeven een hernieuwd onderzoek te laten doen 

naar de effecten van de nieuwe situatie.  

Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” 

http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.pdf. 

Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van Stichting Vrije 

Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. http://vrijehorizon.nl/wp-

content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf 

Pagina 33 – tabel 5.1 – Landschap 
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Wij verzoeken u de visualisatie van het Ministerie van I&M  niet te gebruiken, maar gebruik te maken 

van echte foto’s van bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand of veldonderzoek aan de kust. 

Foto’s zijn aan te passen naar de afstand van 18 km uit de kust (er verdwijnt dan 15 meter minder 

achter de bolling van de horizon) en de hoogte van de turbines. Bij een voorbeeld van 190 m 

tiphoogte op 18 km in de nieuwe situatie ten opzichte van Luchterduinen (130 m op 23 km uit de kust) 

is de zichtbaarheid als volgt. 

 1. Luchterduinen: 130 m – 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter. 

 2. HK zuid III en IV: 190 m – 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter. 

Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool. 

Wij verzoeken u nader onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van concentraties van 

windturbinevelden op het microklimaat. Er zijn aanwijzingen dat – door menging van de lucht vlak 

boven zee en de bovengelegen luchtmassa’s – er meer mist- en regenvorming zal plaatsvinden. 

Onderzoek aan de State University van New York wees uit dat de plaatsing van een zeer groot 

windturbineveld in Texas de oorzaak is van een stijging van de oppervlaktetemperatuur met 0,7% in 

tien jaar tijd. Dit zou veroorzaakt worden doordat de windturbines ’s nachts warme lucht naar 

beneden trekken. (mening van lucht van verschillende temperaturen) 

Pagina 34 – 5.2.2 Cumulatie 

De milieueffecten die gepaard gaan met de voorgenomen activiteiten kunnen cumuleren met de 

effecten van andere plannen, projecten en handelingen. Het is van belang om goed af te bakenen 

welke plannen, projecten en handelingen meegenomen worden in de cumulatie. In ieder geval dient 

het te gaan om plannen, projecten en handelingen die leiden tot relevante effecten, dat wil zeggen 

effecten die samen met de effecten die optreden bij de voorgenomen activiteiten leiden tot een 

groter totaaleffect. 

Voor het onderdeel cumulatie zal eveneens gebruik worden gemaakt van het Kader Ecologie en 

Cumulatie (KEC) dat het Rijk hee  opgesteld conform het nationaal waterplan (2009-2015). In dit 

afwegingskader wordt ingegaan op de cumulatieve ecologische effecten van het realiseren van alle 

windparken conform de uitrol volgens het energieakkoord waarbij ook verwachte buitenlandse 

windparkontwikkelingen zijn meegenomen. Het KEC wordt op basis van relevante informatie uit de 

planMER behorende bij de Rijksstructuurvisie Windenergie op zee Aanvulling Hollandse Kust nog 

aangevuld. Deze versie vormt het uitgangspunt bij beoordeling van de effecten in cumulatie. 

Wij verzoeken de effecten van de plannen tot 2050 te incorporeren in uw onderzoek. Aangezien de 

cumulatieve effecten onderzocht worden, en de grootste ontwikkelingen op de Noordzee pas na 2023 

gepland en uitgevoerd worden, is de beperking tot 2023 een ontkenning van de totale cumulatieve 

effecten.  

Pagina 38 – Bijlagen 

Wij verzoeken u in de bijlagen de volgende rapporten op te nemen:  

“Badplaatsen de mist in?” http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-

in-vr-2015081-def.pdf. 
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“Enquêtes invloed windmolens op strandbezoek” http://vrijehorizon.nl/wp-

content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf 

 

Met vriendelijke groet, 
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landen. EUCC-QualityCoast is er daar één van. Door het ondertekenen van de Green Deal Duurzaam 

Toerisme (2014) heeft een aantal reisorganisaties (o.m. TUI, Zoover en Booking.com affiliate Bookdif-
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daarmee de meest toonaangevende in de wereld. Ze zijn o.m. gebruikt voor de 2014 Sustainable Des-

tinations Global Top 100 (http://greendestinations.info/top100/) en door Booking.com platform Book-

Different.com (http://www.bookdifferent.com/en/green-travel-destinations/). 
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SAMENVATTING 
 

Op basis van het Energieakkoord (2013) wil het kabinet windparken bouwen op 10 mijl van de Noord- 

en Zuid-Hollandse kust. De Stichting Vrije Horizon heeft Green Destinations gevraagd om een nadere 

duiding van de gevolgen hiervan voor natuur en landschap, toerisme en duurzaamheid vanuit een 

internationaal perspectief. 

Green Destinations concludeert dat de landschappelijke gevolgen van de windparken in de plannen 

stelselmatig zijn onderschat. Er is een beeld neergezet met kleinschalige parken en met kleinere tur-

bines dan waarmee rekening zal moeten worden gehouden: mogelijk tot 250 meter hoog. 

Uit berekeningen van Green Destinations blijkt dat het voorgestelde windpark Hollandse Kust grote 

delen van het jaar zichtbaar zal zijn vanuit de gehele vastelandskust van Hoek van Holland tot voorbij 

Callantsoog, 's zomers ongeveer de helft van de tijd, overwegend op de centrale helft van de horizon. 

De gemiddelde zichtbaarheid van windturbines over het jaar genomen wordt vanuit Noordwijk 12 

maal zo groot als nu, vanuit Katwijk 17 maal. Ook Scheveningen krijgt een uitstekend zicht op wind-

turbines. 

Omdat de turbines ’s nachts verlicht zijn zal “Nederlands grootste natuurgebied” dag en nacht de aan-

blik krijgen van een wat afgelegen maar omvangrijk industriegebied. 

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat een vrije horizon op zee belangrijk tot zeer belangrijk is 

voor ruim 70% van de Nederlandse en ruim 80% van de Duitse strandbezoekers. 5% van de strand-

bezoekers zegt na aanleg van de windparken te zullen wegblijven van de Hollandse kust, een deel 

daarvan zoekt zijn heil buiten Nederland. In geen van de badplaatsen aldaar worden windparken met 

een vergelijkbare impact aangelegd. Concurrerende vakantieregio's zullen inspelen op hun vrije hori-

zon als unique selling point. Dat zal leiden tot een negatief bestedingseffect van ruim € 370 miljoen 

per jaar en een verlies van ruim 3800 banen in de kustregio. Bij een grote imagoschade kunnen de 

economische gevolgen gemakkelijk het dubbele worden. 

Berekeningen van Green Destinations wijzen erop dat het inkomstenverlies voor de BV Nederland 

groter is dan de meerkosten van een verder weg gelegen windparklocatie (IJmuiden Ver). 

Het klimaatbeleid en het Energieakkoord worden inmiddels gezien als nationale belangen. Natuur & 

landschap, recreatie & toerisme en de strategische zandvoorraad voor de kustveiligheid zijn dat echter 

eveneens. De windparken leveren geen effectieve bijdrage aan het beleid m.b.t. de CO2-emissie en 

kunnen uit klimaatoogpunt contraproductief zijn: ze gaan uit van uitstel van de zo noodzakelijke Eu-

ropese koppeling van stroomnetten, waarmee klimaatbeleid en energievoorziening bij uitstek gediend 

zijn. Bovendien moet worden gevreesd dat meer Nederlanders, die nu hun vakantie aan de Hollandse 

kust doorbrengen, uit ergernis over het teloorgaan van de vrije horizon het vliegtuig zullen nemen 

naar verre vakantiebestemmingen. Dit leidt tot extra CO2-uitstoot die niet zal en ook niet kan worden 

gecompenseerd. Mede gelet op deze overwegingen zijn duidelijk zichtbare windparken - op 10 of 12 

mijl - strijdig met de beginselen van duurzame ontwikkeling. 

Tientallen jaren hebben rijksoverheid en natuurorganisaties het belang van natuur en landschap en 

van zand voor een veilige kust benadrukt. Het gemak waarmee deze belangen nu worden opgeofferd 

aan het Energieakkoord zal het vertrouwen van veel Nederlanders in de politiek ondermijnen en te-

vens de geloofwaardigheid van natuurorganisaties wanneer zij het kabinet in deze blijven steunen. 

Het gaat om grote belangen. Maar op de keper beschouwd draait het voor de regering om een bedrag 

van enige tientallen miljoenen euro’s bruto per jaar. En de milieuorganisaties willen eigenlijk alleen 

haast maken. Of dat met zoveel verzet tegen de huidige plannen gaat lukken is zeer de vraag.  
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INLEIDING 
 

Windturbines op de Noordzee kunnen energie opleveren, maar ook problemen voor alles wat zich al 

sinds jaar en dag op en aan zee afspeelt: voor natuur en landschap, de kraamkamers van vis, zeevo-

gels, bruinvissen en zeehonden; voor visserij, zeezeilers en scheepvaartveiligheid; voor defensie, ra-

dar en telecommunicatie; voor gas- en oliewinning en zandwinning voor de kustverdediging, recreatie 

en toerisme en nog veel meer. 

Maar er gaan grote windparken op zee komen. Het is een nationaal belang. 

De belangen van de “harde” sectoren zijn veiliggesteld; er is nu ruimtelijke ordening op zee. En de 

vrije horizon op zee is al sinds jaar en dag verankerd in het rijksbeleid. En dat is maar goed ook, want 

met het in 2013 getekende Energieakkoord1 is een trein in gang gezet die doordendert en niet meer te 

stoppen lijkt.  

Natuur-en milieuorganisaties zijn lange tijd de voorvechters geweest voor natuur en landschap en de 

vrije horizon op zee. Maar met hun commitment aan het Energieakkoord hebben zij natuur en land-

schap op zee enigszins verweesd achtergelaten. Er lijken overal grote windturbines te mogen komen, 

ook waar dat tot drie jaar geleden ondenkbaar was. Het motto is: “er is nu eindelijk geld voor wind-

energie, de schade aan natuur en landschap valt wel mee, het is nu of nooit”. 

 

Hollandse badplaatsen, maatschappelijke organisaties en toeristisch bedrijfsleven zien zich inmiddels 

geconfronteerd met de onverwachte gevolgen van het Energieakkoord: windturbines vlak voor hun 

neus. Veel vakantiegangers blijken daar niet blij mee te zijn en dreigen onze kust de rug toe te keren. 

Er is dan ook al enkele tijd een heftige discussie gaande over de voor- en nadelen van windturbines in 

het zicht van de Hollandse kust. Er is al veel over geschreven en er zijn acties gaande. Ditmaal niet 

van Greenpeace, maar ertegen. 

 

Dit rapport beziet of natuur en landschap inderdaad serieus in het geding komen wanneer er windtur-

bines vlak voor de kust komen. En zo ja, wie er dan voor die belangen moet gaan opkomen. En wat 

de mogelijke alternatieven zijn. 

 

Ook wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de Hollandse badplaatsen en de toeristische sector echt 

moeten vrezen voor verlies van de vrije horizon, voor verlies van bezoekers en banen - en voor hun 

imago en concurrentiepositie. 

 

Voor beide onderwerpen brengt Green Destinations feiten en overwegingen naar voren die relevant 

kunnen zijn in de verdere belangenafweging. Het gaat hier om een verkenning en niet om een uitput-

tende studie. De komende maanden is immers nog een milieu effect rapport te verwachten over de 

aanleg van windparken op 10 mijl van de kust. 

 

De discussie is nog niet gesloten. 

 

Albert Salman, 

Directeur, Green Destinations   

                                                 
1 Energieakkoord voor duurzame groei, 2013. www.energieakkoordser.nl  
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1. HET BELEID ROND DE VRIJE HORIZON OP ZEE 
 

 

De vrije horizon op zee speelt al geruime tijd een belangrijke rol in het Nederlands ruimtelijk beleid. 

Hieronder een kort overzicht. 

 

1.1. Nota Ruimte (2004) 
 

Als vervolg op de diverse rijksnota's Ruimtelijke Ordening, werd in 2004 de Nota Ruimte2 uitgebracht. 

In de Nota Ruimte werd op diverse plaatsen gepleit voor het behoud van de vrije horizon. De Nota 

noemt de openheid (de ‘vrije horizon’) een belangrijke landschappelijke kwaliteit en rang-

schikt deze zelfs onder de kernkwaliteiten van de kust. 

De Nota Ruimte concretiseert de vrije horizon als: het uitzicht vanaf de gemiddelde hoogwaterlijn, met 

de blik naar zee. In de Nota Ruimte staat: “Voor de bouw van vanaf de gemiddelde hoogwaterlijn 

zichtbare permanente werken binnen de 12-mijlszone wordt buiten de gebieden die onder het VHR-

regime (Natura 2000) vallen alleen bij redenen van groot openbaar belang vergunning verleend op 

basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en de Wet Milieubeheer”. 

 

1.2. Beleidslijn Kust (2007) 
 

In de Beleidslijn Kust verzoekt het rijk de provincies en gemeenten om bij plannen en besluitvorming 

in de kust eveneens rekening te houden met de kernkwaliteiten van de kust en de vrije horizon zoals 

genoemd in de Nota Ruimte. De Beleidslijn Kust3 geeft een handreiking voor nieuwe ruimtelijke ont-

wikkelingen. De benadering van de Beleidslijn is ‘ja mits’ in bestaand bebouwd gebied en ‘nee tenzij’ 

in onbebouwd gebied.  

 

1.3. Nationaal Waterplan 2009-2015 
 

In het Nationaal Waterplan 2009-20154 wordt een nieuw toetsingskader geschetst ten aanzien van 

vergunningplichtige activiteiten. Voor de kust wordt onder meer het volgende gesteld ten aanzien van 

het aspect belevingswaarde:  

Zichtbare permanente werken (daaronder worden bouwwerken verstaan die zes maanden of lan-

ger op hun plaats staan) binnen de 12 (zee)mijlszone worden niet toegestaan. Op basis van be-

sluitvorming over windenergiegebieden binnen het zoekgebied voor de Hollandse kust, kan hier – door 

de plaatsing van windturbines aan de binnenrand van de 12-mijlszone – lokaal van worden 

afgeweken. Activiteiten van nationaal belang kunnen wel worden toegestaan in de 12-mijlszone, 

wanneer er geen redelijke alternatieve locaties zijn en er geen significante effecten optreden op de 

bescherming van de kust. Schade aan de vrije horizon en recreatie en visserij dient dan zo beperkt 

mogelijk te zijn. 

  

                                                 
2 Ministerie van VROM, Nota Ruimte, 2004. 
3 Ministeries van VROM en Verkeer & Waterstaat, Beleidslijn Kust, 2007. 
4 Ministeries van VROM, Verkeer & Waterstaat en LNV, Nationaal Waterplan, 2009. 
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1.4. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 
 

In de definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, 2012)5 schetst het Rijk ambities van 

het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040. De SVIR noemt het handhaven van het 

vrije zicht op de horizon vanaf de kust tot 12 zeemijl één van de vijf ruimtelijke nationale opga-

ven voor de Noordzee. 

In aanvulling hierop wordt het volgende gesteld met betrekking tot toerisme en recreatie: 

x Faciliteren en stimuleren van de toerisme- en recreatiesector als netwerkpartner in een 

samenwerking tussen ondernemers, markt- en kennisinstellingen in een ‘topteam’. 

x Het Rijk voert overleg met decentrale overheden en andere partijen als de ruimtelijke planning 

of andere beleidsontwikkelingen op de Noordzee invloed hebben op de zee- en kust-

recreatie. 

Daarnaast stelt het SVIR ten aanzien van de Noordzee: 

x Bij het construeren van ruimtelijk beleid moet, mede gelet op de implementatie van de richt-

lijn voor maritieme ruimtelijke planning, specifiek aandacht worden geschonken aan de wis-

selwerking tussen land en zee. 

 

1.5. Europese Richtlijn voor Maritieme Ruimtelijke Planning (2014) 
 

Op 23 juli 2014 is een Europese kaderrichtlijn voor maritieme ruimtelijke planning van kracht gewor-

den6. Hiermee zijn Europese lidstaten gehouden aan onder meer de volgende beginselen: 

 

(9) Maritieme ruimtelijke planning zal bijdragen aan het doeltreffende beheer van maritieme activitei-

ten en het duurzame gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van zeeën en kusten, door een kader te 

scheppen voor consistente, transparante, duurzame en wetenschappelijke besluitvorming. Om de 

doelstellingen te verwezenlijken moeten in deze richtlijn verplichtingen worden vastgelegd om een 

maritiem planningsproces op te stellen dat moet leiden tot een maritiem ruimtelijke plan of maritieme 

ruimtelijke plannen; in een dergelijk planningsproces moet rekening worden gehouden met de 

wisselwerkingen tussen land en zee […]. 

 

(16) Mariene activiteiten en kustactiviteiten zijn vaak nauw met elkaar verweven. Bij maritieme ruim-

telijke planning moet rekening worden gehouden met de wisselwerkingen tussen land en zee teneinde 

het duurzame gebruik van de maritieme ruimte te bevorderen. Daarom kan maritieme ruimtelijke 

planning een zeer nuttige rol spelen bij het bepalen van richtsnoeren in verband met het duurzame 

en geïntegreerde beheer van menselijke activiteiten op zee, de instandhouding van het 

leefmilieu, de kwetsbaarheid van ecosystemen aan de kust, erosie en sociale en economische 

factoren. Maritieme ruimtelijke planning moet erop gericht zijn om de maritieme dimensie van bepaal-

de gebruiksfuncties of activiteiten aan de kust en de effecten daarvan te combineren, en uiteindelijk 

een geïntegreerde en strategische visie mogelijk te maken. 

  

                                                 
5 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, 2012. 
6 Richtlijn 2014/89/EU. 
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1.6. Het Kabinetsbeleid sinds het Energieakkoord 
 

In het “Energieakkoord voor duurzame groei”(september 2013) is vastgelegd dat in 2023 op het Ne-

derlandse deel van de Noordzee windparken moeten zijn gebouwd met een piekvermogen van 4.450 

megawatt. [….] Dat komt neer op 3% van het totale energieverbruik in 2023. Aanvullend op de be-

staande parken en de vergunningen die reeds worden voorbereid, betekent dat dat er vanaf 2015 

voor 3.450 megawatt aan windturbines bij moet komen. Dat moet zo goedkoop mogelijk gebeuren, 

rekening houdend met de vele andere belangen op en langs de Noordzee. 

 

Op 29 september 2013 brengt Rijkswaterstaat het Milieueffectrapport Rijksstructuurvisie Wind-

energie op Zee - Hollandse Kust (PlanMER HK) uit. RWS schrijft hierin: “Vanwege de veelheid van 

effecten en de wens om te komen tot een duurzame ontwikkeling van de Noordzee is gekozen voor de 

milieubeoordeling op basis van PEOPLE, PLANET, PROFIT.”7 

 

In de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee 8(december 2013) wijst het kabinet de 

gebieden aan voor de bouw van windparken op zee. Het gaat om het gebied Hollandse Kust en het 

gebied ten Noorden van de Waddeneilanden. Ook kijkt het kabinet daarvoor naar de eerder aangewe-

zen gebieden 'Borssele' en 'IJmuiden Ver'. Daarnaast doen de ministeries van IenM en EZ een haal-

baarheidsstudie naar de mogelijkheden voor windturbines dichter bij de kust, binnen de 12-mijlszone. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Kaart uit de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee.  

                                                 
7 RWS – RHK, MER Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee: Hollandse Kust, 2013. 
8 Ministeries van IenM en EZ, Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, dec. 2013. 
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1.7. Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021 
 

Ruimtelijke ontwikkeling Kust. Ten aanzien van het beleid voor de kust stelt het Rijk het volgende: 

Met de Nationale Visie Kust uit 2013 hebben de gezamenlijke overheden een integrale visie neerge-

zet voor de ontwikkeling van een veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust. […] 

Ontwikkelingen langs de kust hebben invloed op de zee en vice versa. […] Het kabinet vindt deze 

land-zee interacties belangrijk. Ze hebben inmiddels een plaats gekregen in het proces voor maritieme 

ruimtelijke planning, conform de nieuwe Europese Richtlijn maritieme ruimtelijke planning, en daar-

mee ook in de Beleidsnota Noordzee. Het vrije zicht op de horizon vanaf de kust naar zee 

blijft een ruimtelijke kwaliteit van nationaal belang. Waar dit belang conflicteert met andere 

nationale belangen, vindt een zorgvuldige afweging plaats.9 

 

Ruimte voor windenergie op zee. Over dit onderwerp schrijft het Rijk het volgende: 

In het Energieakkoord voor duurzame groei is met de betrokken partijen afgesproken dat 4.450 MW 

aan windvermogen op zee operationeel is in 2023. Dit betekent dat in aanvulling op de bestaande 

parken en parken in aanbouw 3.450 MW aan extra windenergie op zee gerealiseerd moet zijn. 

In NWP 2009-2015 waren de gebieden Borssele en IJmuiden Ver aangewezen en de gebieden Hol-

landse Kust en Ten noorden van de Waddeneilanden als zoekgebieden benoemd. In 2014 zijn- via een 

tussentijdse wijziging van het NWP 2009-2015– de gebieden Hollandse Kust en Ten noorden van de 

Waddeneilanden aangewezen voor windenergie op zee. Dit beleid wordt voortgezet in het NWP 2016-

2021. 

Om de doelstelling te kunnen bereiken, zijn extra beleidsinspanningen en investeringen nodig. De 

opgave is om – gegeven de beschikbare ruimte binnen de aangewezen gebieden en nog aan te wijzen 

windenergiegebieden – windparklocaties te vinden waar kosteneffectieve realisatie van 3.450 MW 

mogelijk is, rekening houdend met de andere belangen op de Noordzee. 

Het kabinet heeft in september 2014 aangegeven de doelstelling van 3.450 MW te willen realiseren 

binnen de windenergiegebieden Borssele, Zuid-Holland en Noord-Holland. Dichterbij de kust is het 

realiseren van windenergie op zee goedkoper dan verder op zee. Het kabinet wil aan de gebie-

den Zuid- en Noord-Holland een strook van maximaal twee nautische mijl toevoegen binnen de 12-

mijlszone waardoor het gebied ruimtelijk- en kosten-efficiënter gebruikt kan worden. De gebieden 

binnen de 12-mijlszone zijn nog niet aangewezen en vallen buiten het beleid van de Beleidsnota 

Noordzee. Het besluit tot aanwijzing zal worden uitgewerkt in een partiële herziening van het Natio-

naal Waterplan 2016-2021. Hiertoe zal een milieueffectrapport worden opgesteld waarin alternatieven 

worden bezien. 10 

 

1.8. Kosten van windenergie op zee 
 

Per brief van 26 september 2014 heeft het kabinet het voornemen bekendgemaakt om een strook 

tussen de 10 en 12 mijl uit de kust te gebruiken voor wind op zee op twee locaties voor de kust van 

Noord- en Zuid-Holland.  

                                                 
9 Rijksoverheid, Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2020, 2014, pag. 49-50. 
10 Rijksoverheid, Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2020, 2014, pag. 47. 
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Uit de brief van de minister van EZ van 7 november 2014 blijkt dat de motivatie daarvoor strikt van 

financiële aard is: met het gebruik van de strook tussen 10 en 12 mijl zou circa 1,2 miljard euro 

kunnen worden bespaard. 

Op 23 maart 2015 schreef de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer: Op basis van 

de afspraken in het Energieakkoord en de toen gehanteerde basiselektriciteitsprijs is de maximale 

subsidie bij het afsluiten van het Energieakkoord ingeschat op ruim 18 miljard euro. Op basis van de 

lange termijnelektriciteitsprijs zoals gehanteerd in de Nationale Energieverkenning 2014 zijn de ver-

wachte subsidiekosten ruim 12 miljard euro voor de periode 2019-2038.11 

 

Helaas blinkt het dossier nog niet uit in een helder inzicht in de kosten. 

Uit de MKEA kan worden geconcludeerd dat de aanleg van de Hollandse Kust niet goedkoper wordt 

door binnen de 12 mijlszone te gaan bouwen. Het is hoogstens een schaalkwestie. In de samenvatting 

is te lezen: “De wijze waarop wordt omgegaan met de bescherming van de mantelmeeuwkolonies 

heeft dus meer invloed op de kosten dan het al of niet bouwen binnen de 12 mijlszone.” Met andere 

woorden: bouwen binnen de 12 mijlszone wordt alleen goedkoper als soepel kan worden omgegaan 

met ecologische handhavingsdoelstellingen voor beschermde soorten.12 

 

De stichting Vrije Horizon wijst er op dat er ook belangrijke besparingen mogelijk zijn met betrekking 

tot de veronderstelde meerkosten van een locatie buiten de 12 laatste zone. Windparken buiten die 

zone zijn – met een gekapitaliseerde waarde over 20 jaar – tussen de € 200 en € 700 miljoen duurder 

dan er binnen. Dit is een extra investering van 0,6% tot 1,5% van het totaal te investeren bedrag, 

uitgaande van plaatsing van de gehele 3450 MW binnen de 12-mijlszone.  

Binnen de 12-mijlszone kunnen echter slechts turbines geplaatst worden die goed zijn voor tussen de 

350 en 900 MW. De 900 MW houdt geen rekening met bestaande belemmeringen. De 350 MW houdt 

hier wel rekening mee. Dit betekent dat de besparingen slechts een klein deel van de eerder genoem-

de € 200 miljoen tot € 700 miljoen zullen bedragen: tussen de 10% – 25% hiervan. 

(http://vrijehorizon.nl/feiten-en-cijfers/). 

Het gaat dus wellicht om meerkosten van nog geen € 200 miljoen. Over een periode van 20 jaar is dat 

€10 miljoen per jaar. 

 
Deze €10 miljoen per jaar kunnen we dan al meteen wegstrepen tegen één van die posten die bijna 

terloops in kosten vergelijkingen zijn opgenomen: bijvoorbeeld de meerkosten die op termijn moeten 

worden gemaakt om onze kustverdediging in stand houden, wanneer binnen de 12 mijlszone windpar-

ken worden gebouwd. Dit zal dan namelijk deels gebeuren in het gebied dat bestemd is als zandwin-

ning locatie voor de kustverdediging. Indien wordt uitgegaan van het advies van de Deltacommissie 

om de hoeveelheid zandsuppletie (ter bescherming van de Nederlandse kust tegen afslag en zeespie-

gelstijging) op te voeren, dan is de zandvoorraad binnen de 12 mijlszone voor minder lang toereikend 

en zal er verder moeten worden gevaren (om de windparken heen). Meerkosten zullen dan €7 tot 15 

miljoen per jaar gaan bedragen.13  

  

                                                 
11 Ministerie van Economische Zaken, Kosten windenergie op zee. Kamerbrief 23 maart 2015. 
12 Decisio, Maatschappelijke Kosteneffectiviteit van ruimtelijke opties voor offshore Windenergie. MKEA Windener-
gie Noordzee, eindrapport 2010, samenvatting, pag. XV. 
13 Decisio, Maatschappelijke Kosteneffectiviteit van ruimtelijke opties voor offshore Windenergie. MKEA Windener-
gie Noordzee, eindrapport2010, pag. 104. 
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1.9. Het alternatief “IJmuiden Ver” 
 

Als reactie op het oude vergunningenbeleid (van vóór het Energie akkoord) is vanuit het bedrijfsleven 

gepleit voor grotere windparken verder op zee, die niet zichtbaar zijn vanaf de kust. Een daarvan is 

het gebied IJmuiden Ver, ca. 60 km voor de Noord-Hollandse kust. Deze locatie is opgenomen in de 

Routekaart voor windenergie op zee van de regering14. 

Het Platform Maritieme Windmolenparken heeft IJmuiden Ver naar voren gebracht als een uitstekend 

alternatief voor de windparken “Hollandse Kust”. Het Platform en de stichting Vrije Horizon noemen de 

volgende voordelen van IJmuiden Ver:  

x groter dan alle gebieden voor de Hollandse Kust bij elkaar, er is ruimte om de daarvoor ge-

plande 2100 MW te plaatsen; het maakt het realiseren van de wind op zee-doelstellingen van 

dit kabinet mogelijk voor 2020 en 2023; en er zijn verdere uitbreidingsmogelijkheden; 

x een 9% hogere windopbrengst (metingen van Essent op IJmuiden Ver); 

x er zijn hogere turbines mogelijk, daardoor meer opbrengst per turbine, waardoor minder tur-

bines nodig zijn voor realisatie van de 2100 MW; 

x daardoor ook minder kosten voor fundering, bekabeling en turbines (schreef ook het CPB al in 

2011 - Second opinion MKEA van ruimtelijke opties voor offshore Windenergie); 

x een grote locatie levert schaalvoordelen op bij zowel aanleg als onderhoud; 

x geen zichtbaarheid vanaf de kust; 

x creëren van banen in de offshore (vergelijkbaar met Hollandse Kust). 

Ook wijzen zij op een strategisch voordeel. Volgens direct betrokkenen “komt er voor 2030 een Euro-

pees netwerk op zee. Dit netwerk verbindt de turbinevelden van Groot-Brittannië, Noorwegen, Dene-

marken, Duitsland, Nederland en België, zodat de energievraag en -toewijzing slimmer kan plaatsvin-

den. IJmuiden Ver ligt precies binnen dit netwerk. Daardoor minder kabels, dus minder kosten bij 

aansluiting op dit netwerk. De door de minister geclaimde kostenbesparingen van nu (Hollandse kust) 

zijn de toekomstige meerkosten bij aansluiting van deze velden op dit netwerk op zee.” 

(http://vrijehorizon.nl/feiten-en-cijfers/)  

 

Van Oord en Siemens hebben laten weten dat IJmuiden Ver niet tot kostenverhoging zal leiden, maar 

hebben dat tot dusver niet onderbouwd.  

Bij gebrek daaraan heeft de regering IJmuiden Ver daarom naar de langere termijn geschoven, puur 

omdat die optie €1,2 miljard meer subsidie zou vergen. Dit is vanwege de grotere afstand tot de kust. 

Het was wellicht nuttig geweest als daarbij was toegelicht in hoeverre de daarvoor benodigde (lange-

re) kabel nu wel of niet een investering in het klimaatbeleid (en de lange termijn energiedoelstellin-

gen) is.  

  

                                                 
14 Rijkswaterstaat. Routekaart windenergie en aangewezen gebieden, 2014. 
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2. WINDTURBINES EN VISUELE IMPACT 
 

 

2.1. Hoe ver kun je kijken? 
 

Windturbines kunnen, indien deze waarneembaar zijn vanaf de kust, invloed hebben op de ervaring 

van dynamiek van de natuurkrachten en op de openheid, weidsheid, stilte en duisternis. De zichtbaar-

heid van het windpark vanaf de kust is afhankelijk van de afstand van het windpark tot de kust, de 

positie van de waarnemer en de algemene zichtbaarheid (contrast, helderheid) van het windpark. Des 

te groter de afstand tot de kust, des te minder zichtbaar de windturbines zullen zijn. 

De zichtbaarheid over grote afstand is afhankelijk van een combinatie van de volgende factoren:  

x kromming van de aarde; 

x perspectivische verkleining en hoogte van de waarnemer; 

x helderheid (heiigheid van de lucht, meteorologische zicht, seizoeneffecten)15. 

 

Kromming van de aarde. Blijkens de Scheepvaart-almanak verdwijnen objecten van 100m hoog pas 

na 25 mijl (48 km) achter de horizon voor een waarnemer op 8 m hoogte (een persoon op een maai-

veldhoogte van 6,5 m NAP, de minimale hoogte van de meeste boulevards van badplaatsen). Objec-

ten van 200 m (de turbines die naar alle waarschijnlijkheid zullen worden toegepast voor de Hollandse 

kust) verdwijnen pas na 34 mijl (63 km) achter de horizon. 

 

Hoe ver kun je kijken? Het KNMI maakt tabellen voor helderheid. In de het milieu effectenrapport 

Hollandse Kust (PlanMER) wordt verwezen naar een tabel die door het KNMI is opgesteld aan de hand 

van het zicht rond De Kooy en die is opgenomen in een eerder rapport van Rijkswaterstaat.16 

Hieruit blijkt dat het zicht op zeer heldere dagen nog iets groter is dan 40 km. 

 

Nachtelijke windparkverlichting. In de nachtelijke uren geven de turbinelichten een grote visuele 

impact. Vanaf de stranden kan ’s nachts een beeld worden waargenomen dat doet denken aan een 

nabijgelegen bedrijventerrein. Volgens de MER Q7 Luchterduinen heeft de markeringsverlichting een 

bereik van ca. 10 km17. Deze belofte is niet door de bouwers nagekomen, aangezien het park Luchter-

duinen 's nachts zelfs vanuit Katwijk te zien is, op een afstand van 26 km. Hieruit blijkt dat de nachte-

lijke zichtbaarheid van (verlichte) windturbines even groot kan zijn overdag, uiteraard eveneens af-

hankelijk van de afstand. Dit verschijnsel doet afbreuk aan de nacht-beleving van zee en strand.  

 
 
2.2. De zichtbaarheid van de parken Hollandse Kust 
 

In de PlanMER Hollandse Kust (PlanMER) schrijven Royal HaskoningDHV en RWS onder meer:  

x “In alle varianten staan de windmolens minimaal 22 km vanaf het strand van Noord- en Zuid- 

Holland. In alle varianten zal vanaf het strand op een groot deel van de horizon het bovenste 

deel van de windmolens zichtbaar zijn. […] Deze zichtbaarheid geldt voor een beperkt aantal 

                                                 
15  MER Offshore windpark Q7 WP, p. 146-149 
16 RWS - RHK, Beleving en maatschappelijke aspecten zichtbaarheid windturbines Noordzee, 2010, pag. 17. 
17 MER Offshore windpark Q7 WP, p. 149 
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dagen per jaar. In de zomer is dat bij gemiddelde weersomstandigheden 31% van het aantal 

dagen, over het gehele jaar bezien is dat 19%.” 

Dit is niet geheel juist. Wanneer je beter naar de KNMI-bron kijkt blijken die percentages  

resp. 43 en 26% te zijn. 

x  “Turbines die verder weg staan dan 35 km zijn vanaf kust niet te zien.”  

Ook dit is niet geheel juist, wanneer we naar de KNMI-bron kijken. Bovendien is deze stel-

ling in tegenspraak met de door velen bevestigde praktijkwaarnemingen vanuit Noordwijk, van 

waaruit op ca. 100 dagen per jaar de pijpen van de elektriciteitscentrales op de Maasvlakte te 

zien zijn. Deze afstand bedraagt 42 km. 

 

Daarnaast schrijven RWS en Royal HaskoningDHV:  

“[…] uit de onderzoeken […] blijkt dat de “dominantie” van de windturbines in het beeld van de waar-

nemer een negatief effect heeft op de beleving van het strand en de zee. Componenten die deze 

beelddominantie bepalen zijn afstand, omvangen tijdstip, zoals de ondergaande zon die de zichtbaar-

heid van turbines vergroot. […]. Er zijn echter geen visualisaties met ondergaande zon gebruikt.”18 

De vraag is waarom niet. Een gemiste kans lijkt het. 

 

In de aanloop naar de bouw van een windpark voor de kust van de Amerikaanse staat Delaware is 

onderzoek gedaan onder strandbezoekers. Op de vraag aan de strandbezoekers of men wel naar het-

zelfde strand zal terugkomen bij plaatsing van turbines op 12 NM afstand blijkt dat 93,7% van de 

strandbezoekers daar positief op antwoordt.19  

Rijkswaterstaat en Royal HaskoningDHV gebruiken dit soort cijfers om aan te tonen dat er geen effect 

is. Dit gebeurt vaker, maar het tegendeel is waar: uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk dat 6,3% 

van de strandbezoekers aangeeft voortaan naar een ander strand te gaan; 4,3% zal op zoek gaan 

naar een ander strand in dezelfde staat (Delaware); 2,0% zou helemaal niet meer naar een strand 

gaan in dezelfde staat. 

6,3% lijkt een gering effect. In hoofdstuk 4 zullen we echter zien dat zo’n klein percentage grote ge-

volgen kan hebben. 

 

De soms onnauwkeurige informatie en (mogelijk onbedoeld) eenzijdige interpretaties in de 

MER zijn niet bevorderlijk voor het vertrouwen in de overheid en in de bouwers van wind-

parken. Gebrek aan juiste informatie is een breder probleem. Er is geen duidelijkheid over de uitein-

delijke hoogte van de windturbines van het park Hollandse Kust. Daardoor was het mogelijk dat de 

zichtbaarheid van windturbines op 18 kilometer de afgelopen jaren stelselmatig is gerelativeerd, bij-

voorbeeld onder verwijzing naar “100 m hoge windmolens”20. Er nu voorlopig vanuit gegaan dat de 

windturbines voor de Hollandse kust 202 m hoog worden, maar het kan ook zomaar 250 m worden. In 

de vergunningen voor het windpark Borssele is sprake van een maximale tiphoogte van 250 m. 21  

Ook wordt te vaak gesuggereerd dat je meestal toch niet verder dan 15 km kunt kijken22. Terwijl dat 

niet zelden meer dan 40 km is. 

                                                 
18 RWS – RHK, MER Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee: Hollandse Kust, 2013, pag. 67. 
19 M.B. Lilley et al. (2010). The Effect of Wind Power Installations on Coastal Tourism. Energies, 3, 1-22. 
20 Centraal Planbureau, Windenergie op de Noordzee. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse, pag. 26 en 111. 
21 Concept-ontwerpkavelbesluit Borssele II ten behoeve van consultatie in mei 2015. 
22 Centraal Planbureau, Windenergie op de Noordzee. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse, pag. 111. 
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De vraag rijst zo nu en dan wat nu eigenlijk wel en wat niet moet worden geloofd . 

Het zou voor de hand hebben gelegen dat de initiatiefnemers of het bevoegd gezag de zichtbaa rheid 

van de parken Hollandse Kust grondiger en meer beeldend zouden hebben vergeleken met bestaande 

windparken (Egmond, Prinses Ama liapark en Luchterduinen) en met windparken verder weg. Daarmee 

zouden bet rokkenen meer houvast hebben gehad over de mate van zichtbaarheid en minder het ge

voel dat zij het bos in worden gestuurd. 

Vanwege het belang van de mat e van zichtbaarheid van windpark Hollandse Kust ten opzichte van 

bestaande en nieuwe parken wordt dit aspect in par 2.3 van dit rapport uitgewerkt. 

Het verminderen van de zichtbaarheid 

De PlanMER bespreekt wel de mogelijkheden ter vermindering van de zichtbaarheid van windturbines. 

Naast de const at ering "Hoe verder hoe minder zichtbaar" beveelt de PlanMER aan: 

"Beperk de dominantie van turbines in het beeld. De mate waarin de windturbineparken beslag 

leggen op de horizon op zee doorslaggevend zal zijn in de beleving van parken. De vraag is waar de 

grens is waarop de windturbines dominant worden. Een eerste handvat biedt de ontwerpstudie (RH, 

2005). De horizontale beeldhoek voor windparken krijgt hierin een maximum van 1/8 van de open 

ruimte, ofwel 15%. Een maximum in verticale zin is een verhouding van de hoogte van de turbine tot 

de maat van de ruimte van 1 : 50. Zowel het 10 nm als het 12 nm park blijven ver onder het voorge

stelde maximum voor verticale dominantie." 

Voor de belangrijkste badplaatsen heeft Green Destinations de horizontale beeldhoek voor de wind

parken Hollandse Kust A en B berekend als percentage van de v rije horizon op zee. Zie tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Bedekking van de vrije horizon op 
zee in %, als gevolg van het park Hollandse 
Kust. De horizon op zee is in beginsel 180 gra
den, maar is per badplaats bepaald vanaf het 
centrum van de boulevard aan de hand van 
kaarten van RWS en de offshore industrie. 

Blijkens tabel 2.1 zal de horizontale 15% norm 

worden overschreden voor alle badplaatsen van 

de Hollandse kust. Windparken dreigen reeds 

op 12 zeemijl dominant te worden voor alle 

Hollandse badplaatsen. I n geval van aan leg op 

10 zeemijl uit de kust za l dit beeld nog eens 

Bad plaats 

Petten 

Bergen a/Zee 

Egmond a/Zee 

Castricum a/Zee 

Zandvoort 

Noordwijk 

Katwijk 

Kurhaus Scheveningen 

Monster-Ter Heijde 

Hoek van Holland 

bedekking vrije horizon in % 

windpark op windpark op 
12 mijl l Omijl 

37 40 
34 40 
31 40 
27 34 
45 50 
39 43 
40 44 
36 39 
23 27 
16 22 

worden versterkt, temeer daar de parken groter zullen lij ken door de geringere afstand. 

Advies van de Commissie MER 

De Commissie MER schrijft in haar persbericht en rapport van 3 j uli 2015: 

"Windturbines die binnen de 10 NM en 12 NM vanaf de kust worden geplaatst zullen - afhankelijk van 

de meteorologische omstandigheden - vanaf de kust zichtbaar zijn. Daarmee beïnvloeden deze turbi

nes de beleving van de kernkwaliteiten van het landschap van de Noordzee (openheid, weidsheid, 

natuurlijkheid en vrije horizon)." 

15 
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De Commissie wijst erop dat in het Nationaal Waterplan 2016-2021 de vrije horizon een ‘ruimtelijke 

kwaliteit van nationaal belang’ wordt genoemd. De Commissie vraagt dan ook om de zwaarte van dit 

milieueffect te beoordelen en om naast de in de Notitie R&D voorgestelde criteria zichtbaarheid en 

beleving ook het criterium dominantie te onderzoeken. 

 

Uit publieksenquêtes en onderzoeken blijkt dat de mate van “ergernis” onder strandbezoekers afhangt 

van de afstand van windturbines tot het strand en de omvang en de zichtbaarheid ervan. Ook worden 

over de visuele impacts van de parken op 10 of 12 mijl uit de kust vaak gesteld dat deze afstand gro-

ter is dan die van het windpark op 8 NM (13 km) uit de kust van Egmond aan Zee. Hierbij wordt ge-

makshalve vaak vergeten dat de Egmondse windturbines veel lager zijn dan die voor de Hollandse 

Kust gepland zijn en ook op een minder groot deel van de horizon te zien zijn. 

 
Fig. 2. Foto impressie, gebruikt in het RWS-ZKA recreatie-onderzoek uit 2013 23 
 

 
Fig. 3. Artist impression van het geplande windturbines vanuit Zandvoort (uitsnede).24  

  

                                                 
23 RWS-ZKA, Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme, 2013. 
24 Zandvoort, Thalassa, fotomontage exact op schaal. Foto: i-photo.nu en Bint Architecten, Den Haag 
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2.3. Vergelijking van de plannen met bestaande windparken 
 

Er is het afgelopen jaar veel geschreven over de visuele impact van windturbines. Zowel rijksoverheid 

als particuliere sector in de betrokken badplaatsen hebben visualisaties gemaakt. Die geven vaak een 

prachtige indruk, maar het blijft lastig om daarmee de zichtbaarheid van windparken onderling te ver-

gelijken. Het is frappant dat dit in milieu effect rapportages niet serieus is gedaan. Daarom heeft 

Green Destinations een methode ontwikkeld om de zichtbaarheid (visuele impact) van windparken 

vanuit verschillende locaties onderling te vergelijken. Allereerst zijn de plannen in kaart gebracht en 

vergeleken met de aanwezige windparken aan de hand van de Routekaart (Rijkswaterstaat) en gege-

vens van de offshore industrie. De samenvatting hiervan is te zien in tabellen 2.2 en 2.3. 

Green Destinations heeft verdere berekeningen uitgevoerd aan de van de contouren in de Routekaart 

van Rijkswaterstaat en andere beschikbare gegevens, w.o. van KNMI, Scheepvaart Almanak, Meteo 

Consult en offshore industrie. De resultaten zijn samengevat in de tabellen 2.4 t/m 2.9.  

 

Uit tabellen 2.2, 2.4 en 2.5 blijkt dat de nieuw geplande windparken boven het Noordzeekanaal 

niet zozeer dichterbij de kust komen dan de bestaande, maar wel hoger zijn en dat de bedekking 

van de horizon op heldere dagen overal minimaal tweemaal zo groot wordt. 

De nieuw geplande windparken in Zandvoort en in Zuid-Holland komen dichterbij dan de 

bestaande, de windturbines zijn hoger en de bedekking van de horizon neemt toe met een fac-

tor 3 tot 5. Scheveningen krijgt voor het eerst uitzicht op windturbines. 

 

Green Destinations heeft de zichtbaarheid van bestaande en voorgestelde windparken met elkaar ver-

geleken. Het resultaat is te zien in tabel 2.6. Als norm van “zichtbaarheid” is het zicht op het park 

Luchterduinen vanuit Noordwijk genomen. Deze zichtbaarheid geldt niet alleen overdag bij helder 

weer (bij een zicht van 25-30 kilometer), maar ook voor de nachtelijke zichtbaarheid van turbine-

lichten: ook deze zijn op heldere nachten op 30 km afstand goed te zien. 
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Tabel 2.2. Badplaatsen van waaruit windturbines zichtbaar zijn of zullen zijn, deel A: ten noorden van 
het Noordzeekanaal. Aangegeven is: de afstand tussen badplaats en windpark (in kilometers); de 
totale hoogte (turbine-toren plus rotorblad, in meters boven zeeniveau); en het deel van de horizon 
waarop windturbines zichtbaar zijn of zullen zijn (in graden). 

Afstand (in 
Totale Horizon 

Badplaats Windpark hoogte (in segment 
km) 

m) (in graden) 

ZWTexel Plan Hollandse Kust-Noord 12 mijl 40 202 3 

Plan Hollandse Kust-Noord 10 mijl 32 202 11 

Huisduinen (Den Helder) Plan Hollandse Kust-Noord 12 mijl 36 202 15 

Plan Hollandse Kust-Noord 10 mijl 30 202 22 

Petten NoordzeeWind OWEZ {2007) 23 115 12 

Plan Hollandse Kust-Noord 12 mijl 27 202 34 

Plan Hollandse Kust-Noord 10 mijl 19 202 39 

Bergen a/ Zee NoordzeeWind OWEZ {2007) 13 115 29 

Plan Hollandse Kust-Noord 12 mijl 23 202 54 

Plan Hollandse Kust-Noord 10 mijl 18,5 202 69 

Egmond a/ Zee NoordzeeWind OWEZ {2007) 10 115 29 

Plan Hollandse Kust-Noord 12 mijl 22 202 52 

Plan Hollandse Kust-Noord 10 mijl 18,5 202 68 

Castricum a/ Zee NoordzeeWind OWEZ {2007) 10 115 26 

Luchterduinen {2015) 32 99 7 

Plan Hollandse Kust-Noord 12 mijl 22 202 46 

Plan Hollandse Kust-Noord 10 mijl 18,5 202 57 

Plan Hollandse Kust-Zuid 12 mijl 32 202 13 

Plan Hollandse Kust-Zuid 10 mijl 30 202 17 

Velsen; Wijk a/ Zee NoordzeeWind OWEZ {2007) 16 115 15 

Prinses Amalia park (2008) 23 99 9 

Luchterduinen {2015) 28 137 11 

Plan Hollandse Kust-Noord 12 mijl 28 202 35 

Plan Hollandse Kust-Noord 10 mijl 20 202 44 

Plan Hollandse Kust-Zuid 12 mijl 30 202 22 

Plan Hollandse Kust-Zuid 10 mijl 28 202 26 

18 
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Tabel 2.3. Badplaatsen van waaruit windturbines zichtbaar zijn of zullen zijn, deel B: ten zuiden van 
het Noordzeekanaal. Zie voor toelichting tabel 2.2. 

Afstand (in 
Totale Horizon 

Badplaats Windpark hoogte (in segment 
km) 

m) (in graden) 

Zandvoort NoordzeeWind OWEZ {2007) 23 115 13 

Prinses Amaliapark {2008) 28 99 8 

Luchterduinen {2015) 23 137 18 

Plan Hollandse Kust-Noord 12 mijl 34 202 28 

Plan Hollandse Kust-Noord 10 mijl 28 202 36 

Plan Hollandse Kust-Zuid 12 mijl 24 202 44 

Plan Hollandse Kust-Zuid 10 mijl 20 202 44 

Noordwijk Luchterduinen {2015) 24 137 16 

Plan Hollandse Kust-Zuid 12 mijl 22 202 63 

Plan Hollandse Kust-Zuid 10 mijl 18,5 202 69 

Katwijk Luchterduinen {2015) 26 137 15 

Plan Hollandse Kust-Zuid 12 mijl 23 202 64 

Plan Hollandse Kust-Zuid 10 mijl 19 202 71 

Kurhaus Scheveningen Luchterduinen {2015) 34 137 5 

Plan Hollandse Kust-Zuid 12 mijl 26 202 57 

Plan Hollandse Kust-Zuid 10 mijl 24 202 63 

Monster-Ter Heijde Luchterduinen {2015) 43 137 0 

Plan Hollandse Kust-Zuid 12 mijl 28 202 34 

Plan Hollandse Kust-Zuid 10 mijl 28 202 39 

Hoek van Holland Plan Hollandse Kust-Zuid 12 mijl 30 202 23 

Plan Hollandse Kust-Zuid 10 mijl 30 202 32 

Tabel 2.4. Vergelijking van de huidige windparken en de voorstellen van de regering voor windturbines 
op 10 mijl uit de kust: de afstand tot de eerste rij windturbines, gemeten vanaf het midden van de 
boulevard (in kilometers). Voorbeeld: een toename factor 0,9 betekent: volgens de plannen komen er 
windturbines 10% dichterbij dan in de huidige situatie. 

Afstand van badplaats tot meest nabije windpark (in km) 

Badplaats Situatie 2015 Plan (2017-2023) Toename (factor) 

ZW-Texel 32 

Huisduinen (Den Helder) 30 

Petten 23 19 0,8 

Bergen a/ Zee 13 13 1 

Egmond a/ Zee 10 10 1 

Castricum a/ Zee 10 10 1 

Velsen; Wijk a/ Zee 16 16 1 

Zandvoort 23 20 0,9 

Noordwijk 24 18,5 0,8 

Katwijk 26 19 0,7 

Kurhaus Scheveningen 34 24 0,7 

Monster-Ter Heijde 43 28 0,7 

Hoek van Holland 45 30 0,7 
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Tabel 2.5. Vergelijking van de huidige windparken en de voorstellen van de regering voor windturbines 
op 10 mij l uit de kust: het deel van de horizon waarop windturbines zichtbaar zijn, gemeten als % van 
het vrije zicht op zee (in beginsel 180 graden, maar dit is per badplaats bepaald vanaf het centrum 
van de boulevard aan de hand van kaarten van RWS en de offshore industrie) . Het % zoals aangege
ven geldt alleen voor heldere dagen, met zicht tot ca. 30 km of meer. 

Bedekking vrije horizon op zee door windturbines in % 

Badplaats Situatie 2015 Plan (2017-2023) Toename (factor) 

ZW-Texel 0 6 

Huisduinen (Den Helder) 0 13 

Petten 12 40 3,3 

Bergen a/ Zee 17 40 2,4 

Egmond a/ Zee 17 40 2,4 

Castricum a/ Zee 19 44 2,3 

Velsen; Wijk a/ Zee 21 41 2,0 

Zandvoort 16 50 3,1 

Noordwijk 10 43 4,3 

Katwijk 9 44 5 

Kurhaus Scheveningen 3 39 13 

Monster-Ter Heijde 0 27 

Hoek van Holland 0 22 

Tabel 2.6. Vergelijking van de zichtbaarheid van huidige windparken en de voorstellen van de 
regering, bij helder weer. Dit is een combinatie van (a) het % horizonbedekking door windturbines, 
(b) perspectivische hoogte (een object lijkt verder weg steeds kleiner) en (c) het geleidelijk verdwij
nen van verre objecten achter de horizon (door de bolling van de aarde) . De cijfers in deze tabel zijn 
geen afstanden of dagen, maar een index die een onderlinge vergelijking mogelijk maakt van de visu
ele impact (opvallendheid) van alle windparken, op heldere dagen (zicht van 25 km of meer). De 
zichtbaarheid van alle parken wordt in deze tabel vergeleken met die van park Luchterduinen vanuit 
Noordwijk (deze wordt hier op 1 gesteld) . 

Relatieve zichtbaarheid van windturbines bij helder weer 

Badplaats Situatie 2015 Plan (2017-2023) Toename (factor) 

ZW-Texel 0 0,7 

Huisduinen (Den Helder) 0 1,5 

Petten 1,0 8,1 8,1 

Bergen a/ Zee 2,0 9,3 4,6 

Egmond a/ Zee 2,2 9,4 4,3 

Castricum a/ Zee 2,1 9,1 4,4 

Velsen; Wijk a/ Zee 1,9 8,3 4,5 

Zandvoort 2,2 9,8 4,6 

Noordwijk 1 7,8 7,8 

Katwijk 0,9 7,9 9,1 

Kurhaus Scheveningen 0,2 6,0 34 
Monster-Ter Heijde 0,0 3,5 

Hoek van Holland 0,0 2,6 
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Tabel 2. 7. Vergelijking van het percentage van de dagen waarop er windturbines zichtbaar zijn (jaar
gemiddelde). Dit aantal is sterk afhankelijk van de gemiddelde helderheid (heiigheid van de lucht, 
meteorologische zicht, seizoeneffecten) en is bepaald als factor van de afstand op basis van normen 
van het KNMI, die ook gebruikt zijn voor de Plan MER Hollandse Kust. 25 

% dagen windpark zichtbaar, jaargemiddelde 

Badplaats Situatie 2015 Plan (2017-2023) Toename (factor) 

ZW-Texel 0 6 

Huisduinen (Den Helder) 0 8 

Petten 23 33 1,4 

Bergen a/ Zee 53 53 1 

Egmond a/ Zee 62 62 1 

Castricum a/ Zee 62 62 1 

Velsen; Wijk a/ Zee 44 44 1 

Zandvoort 23 31 1,3 

Noordwijk 21 33 1,6 

Katwijk 18 33 1,8 

Kurhaus Scheveningen 3 21 7 
Monster-Ter Heijde 1 13 13 

Hoek van Holland 0 8 

Tabel 2.8. Vergelijking van het percentage van de dagen waarop er windturbines zichtbaar zijn in de 
drie zomermaanden. Dit aantal is sterk afhankelijk van de gemiddelde helderheid (heiigheid van de 
lucht, meteorologische zicht, seizoeneffecten) en is bepaald als factor van de afstand op basis van 
normen van het KNMI, die ook gebruikt zijn voor de PlanMER Hollandse Kust. 26 

% dagen windpark zichtbaar, juni - juli - augustus 

Badplaats Situatie 2015 Plan (2017-2023) Toename (factor) 

ZW-Texel 0 11 

Huisduinen (Den Helder) 0 16 

Petten 38 48 1,3 

Bergen a/ Zee 67 67 1 

Egmond a/ Zee 77 77 1 

Castricum a/ Zee 77 77 1 

Velsen; Wijk a/ Zee 59 59 1 

Zandvoort 38 46 1,2 

Noordwijk 35 48 1,4 

Katwijk 30 47 1,6 

Kurhaus Scheveningen 7 35 5 
Monster-Ter Heijde 1 23 23 

Hoek van Holland 0 16 

25 RWS - RHK, Milieueffectrapport Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee: Hollandse Kust, 2013 
26 RWS - RHK, Milieueffectrapport Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee: Hollandse Kust, 2013. 
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Tabel 2. 9. Vergelijking van de gemiddelde zichtbaarheid over het j aar van huidige windparken en 
de voorstellen van de regering: dit is een combinatie van het aantal dagen per jaar waarop windturbi
nes zichtbaar zijn en de zichtbaarheid ervan gedurende die dagen. 
De cijfers in deze tabel zijn geen afstanden of dagen, maar een index die een onderlinge vergelijking 
mogelijk maakt van de visuele impact (opvallend heid) van alle windparken. De zichtbaarheid van alle 
parken wordt in deze tabel vergeleken met die van park Luchterduinen vanuit Noordwijk (deze wordt 
hier op 1 gesteld). 

Relatieve zichtbaarheid w indturbines over het jaar 

Badplaats Situatie 2015 Plan (2017-2023) Toename (factor) 

ZW-Texel 0 0,2 

Huisduinen (Den Helder) 0 0,6 

Petten 1,1 12,2 11 

Bergen a/Zee 5,1 16,6 3,3 

Egmond a/ Zee 6,5 17,8 2,7 

Castricum a/ Zee 5,4 15,6 2,9 

Velsen; Wijk a/Zee 2,7 9,8 3,6 

Zandvoort 2,2 11,1 5 

Noordwijk 1 12,2 12 

Katwijk 0,7 12,4 17 

Kurhaus Scheveningen 0,03 6,0 240 

Monster-Ter Heijde 0 2,2 

Hoek van Holland 0 1,0 

2.4. Conclusies: hoeveel neemt de zichtbaarheid toe? 

Onze berekeningen maken het mogelijk om een nauwkeurige voorspelling te doen over de zichtbaar

heid van de door de regering voorgestelde windparken op 10 mijl uit de kust in vergelijking met thans 

bestaande windparken (OWEZ Egmond, Prinses Ama liapark en Luchterduinen) . Uit de berekeningen en 

de tabellen kunnen onder meer de volgende conclusies worden getrokken: 

Voor de Noord-Hollandse kust: 

a. Voor het grootste deel van de kust boven het Noordzeekanaal (Velsen, Wijk aan Zee, Cas

tricum, Egmond aan Zee, Bergen aan Zee) wordt de zichtbaa rheid van 202 m hoge wind

turbines bij helder weer vier tot vijfmaal zo groot als nu. In de Kop van Noord-Holland 

achtmaal. 

Bij 250 m hoge windturbines wordt het effect in beide geva llen 25% groter. 

Als gevolg van minder helder weer wordt de gemiddelde zichtbaarheid over het j aa r geno

men drie tot viermaal zo groot. In de Kop van Noord-Holland elfmaal. 

b. Vanuit Zandvoort wordt de zichtbaarheid van 202 m hoge windturbines bij helder weer ook 

vier tot vijfmaal zo groot ten opzichte van de huidige situatie. Omdat de nieuwe parken rela

t ief dichterbij komen wordt de gemiddelde zichtbaarheid vijf maal zo groot als in de huidi

ge situatie. 

Bij 250 m hoge windturbines wordt het effect in beide geva llen 25% groter. 
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In en rond de zomer zal gedurende de helft van de dagen de helft van de horizon bedekt zijn 

met duidelijk zichtbare windturbines; buiten het seizoen is dat minder. 

 
Voor de Zuid-Hollandse kust: 

 

c. Vanuit Noordwijk zullen er anderhalf maal zo vaak windturbines te zien zijn als nu. 

Bij helder weer wordt de zichtbaarheid van 202 m hoge windturbines vanuit Noordwijk acht-

maal zo groot als nu het geval is voor het windpark Luchterduinen (bij 250 m hoge turbines 

tienmaal). 

De gemiddelde zichtbaarheid over het jaar genomen wordt vanuit Noordwijk 12 maal zo 

groot als nu (bij 250 m hoge turbines 15 maal).  

In de zomer zal gedurende de helft van de dagen de centrale helft van de horizon bedekt zijn 

met duidelijk zichtbare windturbines; buiten het seizoen is dat minder. 

 

d. Vanuit Katwijk zullen er meer dan tweemaal zo vaak windturbines te zien zijn als nu. Bij 

helder weer wordt de zichtbaarheid van 202 m hoge windturbines vanuit Katwijk negenmaal 

zo groot als nu het geval is voor het windpark Luchterduinen. Bij 250 m hoge turbines ruim 11 

maal. 

De gemiddelde zichtbaarheid over het jaar genomen wordt vanuit Katwijk 17 maal zo 

groot als nu (bij 250 m hoge turbines 21 maal). In de zomer zal gedurende de helft van de 

dagen de centrale helft van de horizon bedekt zijn met duidelijk zichtbare windturbines. 

 

e. Vanuit Scheveningen zal rond de zomer gedurende ruim 2 dagen per week de noordelijke 

helft van de horizon bedekt zijn met duidelijk zichtbare windturbines. 

De zichtbaarheid van 202 m hoge windturbines wordt zesmaal zo groot als de huidige visuele 

impact van het windpark Luchterduinen vanuit Noordwijk.  

 
 
2.5. Waar kun je zien hoe de visuele impact straks wordt? 
 

Het zou interessant zijn om ergens heen te kunnen gaan om een goede indruk te krijgen van de vi-

suele impact van de regeringsplannen: waar kun je op een redelijk realistische wijze kunt ervaren hoe 

het er straks ongeveer gaat uitzien? 

Helaas is dat nergens het geval. Je zou nog het beste op een heldere dag naar Egmond aan Zee kun-

nen gaan en je voorstellen hoe het zou zijn als de windturbines 30% groter zouden zijn en als ze op 

een ongeveer twee en een half maal groter deel van de horizon zouden staan. 

 

Ook in het buitenland zijn er geen plaatsen waar je een goede indruk kunt krijgen. De enige suggestie 

die wij kunnen doen is om eens naar foto’s te kijken genomen vanuit het Engelse Skegness, waarbij je 

de eerste lijn windturbines moet wegdenken, want die staan nog dichter bij de kust dan de bij ons 

geplande parken. De windturbines van het Lincs park in Skegness (gebouwd in 2013) bezetten ook 

ongeveer de helft van de horizon, zijn kleiner dan de bij ons geplande, maar staan ook weer dichter-

bij. Zie: www.dailymail.co.uk/news/article-2361335/Worlds-biggest-offshore-wind-farm-300-turbines-

built-Lincolnshire.html.   
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3. WINDTURBINES EN NATUUR 
 

3.1. Natuur- en milieuorganisaties eensgezind tegen locaties bij de kust 
 
Het heeft velen verwonderd dat Greenpeace, de Stichting Natuur en Milieu en andere milieuorganisa-

ties hebben gepleit voor windturbines vlak voor de kust en zich hiermee opstellen tegenover de bur-

gers van de badplaatsen. Waren het niet de milieuorganisaties die de burgers probeerden uit te leggen 

dat natuur en landschap beschermd moest worden? Ook al omdat dat uiteindelijk ook een economisch 

belang is? De steun van natuur- en milieuorganisaties voor windturbines vlak voor de kust ligt voor 

velen dan ook niet voor de hand.  

 

Nog maar kort geleden lagen de kaarten heel anders. In 2005 verscheen de eerste integrale visie op 

ruimtelijke ordening en windturbines op zee: het rapport Frisse Zeewind.27 

 

Al vanaf het begin werden de eerste overheidsdiscussies over offshore windturbines vertroebeld door 

kostenoverwegingen en gebrek aan voldoende kennis over de natuur van de Noordzee. Een wildgroei 

van planvorming was het gevolg, niet gehinderd door enige kennis over de Noordzee natuur. Ook 

kwam er toestemming voor de aanleg van een eerste windpark op slechts 10 km uit de kust (Egmond 

aan Zee). Dit leidde tot breed verzet onder de achterban van de natuur- en milieuorganisaties, voor 

wie de zorg voor o.m. vogels en mariene ecologie lange tijd de leidraad is geweest voor de opstelling 

ten aanzien van windpark op zee. De belangrijkste uiting hiervan is het rapport Frisse Zeewind 

(2005), op basis van een verkennende studie van Stichting De Noordzee en Milieudefensie samen met 

Greenpeace, de Kustvereniging (Kust & Zee), Stichting Natuur en Milieu, Stichting Duinbehoud, Wad-

denvereniging, Stichting Reinwater, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland.  

Hierbij enkele quotes uit het rapport: 

“De gezamenlijke milieu- en natuurorganisaties vinden dat wind op zee ambitieus en zorgvul-

dig ontwikkeld moet worden. Windparken moeten daar komen waar de kans op schade aan de 

natuur minimaal is.” 

“De gezamenlijke milieu- en natuurorganisaties vinden dat de eerste windmolenparken op zee 

na NSW (Egmond a/Zee, red.) en Q7 (Prinses Amaliawindpark) ontwikkeld moeten worden in 

een blok voor de Hollandse kust buiten de 12-mijlszone en rekening houdend met de zicht-

baarheid. Hierbij hebben de groene gebieden de voorkeur *). Daar zijn de risico’s voor de na-

tuur het kleinst en kunnen tegen redelijke kosten windparken ontwikkeld.” 

“Rode kaders = beoogde (beschermde) zee-natuurgebieden*). 

Windmolenparken in rode kaders zullen de natuur- en milieuorganisaties niet steunen totdat 

er meer kennis is over de gevolgen van windparken op de natuur.” 

*) De ligging van de genoemde groene en rode gebieden zijn goed te zien op de Kansenkaart van 

Frisse Zeewind (fig. 4).28  

Heit rode gebied strekt zich uit tot meer dan 30 km uit de kust van Noordwijk - Zandvoort. Het meest 

dichtbij gelegen groene gebied ligt bijna 45 km ten westen van Scheveningen. 

  

                                                 
27 Stichting De Noordzee en Milieudefensie, Frisse Zeewind, 2005. 
28 Stichting De Noordzee, mede namens vele andere natuur- en milieuorganisaties. Kansenkaart voor de ontwikke-
ling van windmolenparken in de Noordzee, 2008. 
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Fig. 4. Kansenkaart (2008) voortvloeiend uit de studie Frisse Zeewind. Deze kaart is uitgebracht met 
uitdrukkelijke steun van de gehele Nederlandse natuur-, milieu- en klimaatbeweging. 
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Binnen de natuur- en milieubeweging is lang discussie geweest over het te voeren beleid. Aan de ene 

kant waren er de milieu- en klimaatorganisaties die een veel snellere ontwikkeling van windparken in 

zee wensten om aan CO2-emissie doelstellingen te voldoen (in het kader van het door hen gewenste 

klimaatbeleid). En aan de andere kant waren er de natuurorganisaties die bezorgd waren of ecologie 

en vrije horizon echt een belangrijke rol zouden spelen in de planvorming. 

Deze discussie speelde uiteraard ook binnen de rijksoverheid, tussen departementen onderling. 

 

Met het uitbrengen van de Frisse Zeewind en de daaruit voortvloeiende Kansenkaart ontwikkelden de 

gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties een compromis tussen beide “kampen”, hetgeen een 

doorbraak had moeten zijn waarmee iedereen zou moeten kunnen leven. Hierbij hadden zich inmid-

dels ook het Wereld Natuurfonds en de klimaatorganisatie Stichting HIER aangesloten. 

 

De rijksoverheid heeft zich echter nooit veel aangetrokken van deze handreiking. De kosten waren 

leidend. Met scheepvaartroutes kon gemakkelijker worden geschoven dan met natuur en horizon. 

Scheepvaartroutes werden daarom aangepast en windturbines werden tot de 12 mijlszone ingetekend, 

natuur of geen natuur, vrije horizon of niet. De thans geplande windparken Hollandse Kust A en B 

(vlak voor de kust van Noord en Zuid Holland) liggen grotendeels in het rode gebied op de kaarten 

van de natuur- en milieuorganisaties. 

 

In het spel voorafgaand aan het Energieakkoord (2013) zijn natuur en landschap op alle fronten kopje 

onder gegaan in de klimaatdiscussie. De natuurbeweging haalde bakzeil. Vanaf dat moment moesten 

er zo snel mogelijk en zo veel mogelijk windturbines op zee komen, tegen zo laag mogelijke kosten. 

Het maakte voortaan niet langer uit waar dat gebeurde. De gedachte was dat elke locatie een goede 

was, omdat alle locaties nodig waren. En dus ook vlakbij de kust, al was het op het strand. 

 
3.2. Geldt de Kansenkaart nog steeds? 
 

Sinds het Energieakkoord kan men de milieubeweging vooral nog horen stellen dat de schade van 

windturbines op zee wel meevalt.  

Maar is dat ook zo? Men baseert zich overwegend op twee bronnen: de MKEA Windenergie Noordzee 

uit 201029 en een artikel over het onderzoek van de WUR en NoordzeeWind (een joint venture van 

Nuon en Shell Wind Energy) naar de gevolgen van de plaatsing van het windpark OWEZ, Egmond aan 

Zee (eigendom van NoordzeeWind). 

 

MKEA Windenergie Noordzee. Een belangrijke conclusie van dit rapport is dat varianten binnen het 

bezoekgebied van de windparken Hollandse Kust elkaar niet veel ontlopen, ook niet qua ecologie. Dit 

heeft velen in slaap gesust. Velen hebben zich niet gerealiseerd dat de MKEA geen vergelijking maakt 

met IJmuiden Ver. Wie bovendien verder leest, komt in de MKEA de volgende conclusies tegen: 

Al in de samenvatting: “een ander belangrijk punt is de afstand van windmolenpark tot de 

kust […]. Vanuit ecologisch oogpunt geldt: hoe verder uit de kust, hoe beter”.30  

 

 

                                                 
29 Decisio, MKEA Windenergie Noordzee, eindrapport 2010. 
30 Decisio, MKEA Windenergie Noordzee, eindrapport 2010, pag. XV. 
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Fig. 5. Kaart uit het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 herziening.31 Uit deze kaart blijkt dat het 
bouwen van windturbines binnen de 12 mijlszone zal plaatsvinden in natuurgebieden. 
 

 

Nog enkele citaten uit de MKEA Windenergie Noordzee: 

“Naast (voor ) de kleine mantelmeeuw kunnen er gevolgen optreden voor trekvogels. De Noord-Zuid 

trek is omvangrijk en heeft langs de gehele Hollandse kust plaats. Met name het gebied tussen de 

kust en de 12 mijlszone kent grote stromen van vogeltrek. […] windmolenparken in de verschillende 

varianten conflicteren met name met de Noord-Zuid trek. De parken die buiten de 12 mijlszone liggen 

hebben naar verwachting weinig invloed op de vogeltrek. Voor parken binnen de 12 mijlszone is dit 

onbekend. De kans op aanvaringen tussen vogels en windturbines is hier groter I..]. Als algemene 

regel kan daarom gesteld worden: verder uit de kust is beter voor trekvogels.”32 

 

In alle varianten waarbij binnen de 12 mijlszone windturbines worden gebouwd “zijn de effecten op 

trekvogels het grootst, aangezien dichter bij de kust wordt gebouwd en daar meer trekvogels vliegen. 

Voor de schelpdiereters en viseters geldt hetzelfde, evenals voor de broedvogels (zoals de 

kleine mantelmeeuw). […] Voor de verstoring van de kraamkamergebieden geldt over het alge-

meen ook dat een windmolenpark dichter bij de kust tot negatievere effecten leidt.”33 

 

Voor […] zeehonden geldt dat de gehele Noordzee kuststrook van Zeeland naar het waddengebied erg 

belangrijk is […]. Jaarlijks vindt een trek plaats van noord naar zuid om jongen groot te brengen en 

                                                 
31 Rijksoverheid, Integraal Beheerplan Noordzee 2015 herziening, pag. 57. 
32 Decisio, MKEA Windenergie Noordzee, eindrapport 2010, pag. 67. 
33 Decisio, MKEA Windenergie Noordzee, eindrapport 2010, pag. 68 
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vervolgens weer terug. Dit gebeurt met name in het gebied tussen de kust en de 12 mijlszone. […] 

Voor zeehonden geldt dus ook: hoe verder uit de kust hoe beter. 34 

 

Geheel in deze lijn passen de kaarten uit nog maar pas gepubliceerde Integraal Beheerplan Noordzee 

2015 herziening, zoals een kaart die is afgedrukt als fig. 5. Tot zover is alles nog consistent. 

Maar uit deze kaart blijkt wel bouwen binnen 12 mijlszone betekent: bouwen in natuurgebieden. Het 

natuurgebied voor de Hollandse kust wordt in het Beheerplan omschreven als “Gebieden met bijzon-

dere ecologische waarde”.35  

De conclusie kan slechts luiden dat windturbines binnen de 12 mijlszone strijdig zijn met het natuur-

beleid en de daar aanwezige bijzondere ecologische waarden. 

 

Onderzoek NoordzeeWind. In 2011 is door onderzoekers vanuit het WUR-NoordzeeWind team in de 

media volop gesteld dat de schade van windturbines op de natuur nogal meevalt. Dit wordt niet on-

derbouwd door langjarige gegevens, de situatie van vóór de aanleg is matig gedocumenteerd en aller-

lei trends kunnen meerdere oorzaken hebben. Eén van de schrijvers van het artikel36 is medewerker 

van NoordzeeWind. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is eigenlijk dat we zoveel weten.  

Het rapport werd al daags na publicatie op diverse methodologische punten onderuit gehaald door 

deskundigen van TNO en andere instellingen op het gebied van marien onderzoek. 

Het gewraakte artikel kent onder meer de volgende beperkingen: 

x het rapporteert nog slechts over twee jaar onderzoek; 

x het onderzoek sluit niet overal goed aan bij metingen van vóór de aanleg van het park; 

x er is nog geen manier gevonden om vogelslachtoffers (die worden getroffen door molenwie-

ken) te tellen; 

x het was nog niet goed mogelijk om onderwatergeluid te meten, de nummer één bron van ver-

storing voor onder meer zeezoogdieren; 

x toegenomen hoeveelheid bruinvis-geluiden binnen het windpark is door de onderzoekers toe-

geschreven aan toegenomen rust en voedsel (geen visserij) binnen het park, maar kan even 

goed worden toegeschreven aan de activiteit van slechts één dier … 

De onderzoekers geven op diverse punten toe dat de nadelige gevolgen van het windpark worden 

gecompenseerd door de voordelen van de uitsluiting van de visserij in het windpark. De vraag is of zo 

mag worden geredeneerd, want al vele jaren is sprake van het beperkt toelaten van visserij binnen 

parken en van grootschalige ontwikkeling van kweek van wieren, schaaldieren en vis binnen windpar-

ken.  

 

Bovendien blijkt uit het onderzoek dat er grote verschillen zijn met bevindingen in verschillende wind-

parken elders in Europa wat betreft de ecologische gevolgen.  

Enkele voorbeelden: 

x elders zijn bruinvissen definitief verdwenen na de aanleg van een windpark. 

x veel windparken op zee worden gemeden door kwetsbare vogelsoorten, waardoor windturbi-

nes kunnen leiden tot verlies van leefgebied en de parken mogelijk barrières zijn waarmee 

voedselgebieden worden afgesneden van broedgebieden. 

                                                 
34 Decisio, MKEA Windenergie Noordzee, eindrapport 2010, pag. 69. 
35 Rijksoverheid, Integraal Beheerplan Noordzee 2015 herziening, pag. 45. 
36 H.J. Lindeboom et al. Short-term ecological effects of an offshore wind farm in the Dutch coastal zone; a compi-
lation. Environ. Res. Lett 6 (2011). 
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x de vogelsoorten die juist profiteren van de windturbines zijn onder meer algemene meeuwen-

soorten en aalscholvers; het is twijfelachtig of we daar blij mee moeten zijn; 

x op de funderingen van de windturbines hebben zich allerlei organismen gevestigd die zeld-

zaam waren in de Noordzee en vaak alleen bekend waren van boorplatforms. Ook hiervoor is 

het soms de vraag of we daar blij mee moeten zijn. Je mag dezelfde “ zeldzame soorten” ver-

wachten op de rotsblokken die af en toe door Greenpeace in zee worden gegooid om visserij 

onmogelijk te maken.  

Het is daarom frappant dat milieu- en klimaatorganisaties nog steeds het WUR-NoordzeeWind onder-

zoek citeren. Het onderzoek van WUR-NoordzeeWind werpt immers geen nieuw licht op de vergelij-

king tussen de aanleg van parken langs de kust ten opzichte van verder op de Noordzee. 

 

De conclusies en aanbevelingen van het rapport Frisse Zeewind en van de Kansenkaart staan ons in-

ziens dan ook nog recht overeind. 

Dat de milieu- en klimaatorganisaties niet meer reppen over die conclusies en aanbevelingen lijkt 

vooral het gevolg van de pijnlijke keuze die is gemaakt tussen natuur en Energieakkoord. 

 

3.3. Willen alle natuur- en milieuorganisaties windturbines op 10 mijl? 
 

Greenpeace geeft ronduit toe dat haar positie wordt ingegeven door opportunisme: “Wij tellen onze 

knopen. Dit is het beste wat wij kunnen krijgen”.37  

 

Toch zijn niet alle natuur- en milieuorganisaties even blij met het verlies van de vrije horizon op zee. 

In de achterban van met name de natuurorganisaties wordt de strategie van de top niet heel breed 

gedeeld. 

 

De Stichting Duinbehoud en de Vereniging Kust & Zee, de twee natuur- en milieuorganisaties die zich 

in het bijzonder met de Nederlandse kust bezighouden, zijn altijd tegenstander gebleven van windtur-

bines in het zicht van de kust. Beide organisaties zijn indertijd ook betrokken geweest bij het initiatief 

“Frisse Zeewind”.  

  

                                                 
37 QualityCoast debat over windparken en duurzaam toerisme, Katwijk, 8 juli 2015. 
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4. WINDTURBINES, TOERISME EN ECONOMIE 
 

4.1. Hebben windturbines invloed op het toerisme? 
 

In het PlanMER schrijven Rijkswaterstaat en Royal HaskoningDHV onder meer: “Uit de literatuur is 

geen eenduidig effect af te leiden van windparken op recreatie en kusttoerisme.”38  

In de samenvatting van het PlanMER wordt daarom doodleuk geconcludeerd:  

Op basis van bestaand onderzoek en expert judgement is bepaald dat geen van de varianten een ne-

gatief effect zal hebben op het toerisme (…).39 

 

Beide stellingen zijn twijfelachtig, temeer omdat zij niet worden ondersteund door het rapport over 

zichtbaarheid van windturbines, een bijlage bij het PlanMER.40 Bovendien heeft Rijkswaterstaat zelf 

laten onderzoeken wat de gevolgen van windturbines op zee zijn voor recreatie en toerisme. Een vrije 

horizon op zee blijkt voor ruim 70% van de Nederlanders en ruim 80% van de Duitsers belangrijk tot 

zeer belangrijk. En een aanzienlijke groep strandbezoekers geeft aan het strand minder of niet meer 

te zullen bezoeken wanneer daar duidelijk zichtbare windturbines in zee zullen staan 41. 

 

4.2. Het economische belang van het toerisme aan de Noordzeekust 
 

Het CBS berekent de totale bestedingen in de toerismesector in Nederland op €65 miljard per jaar. De 

totale toeristische toegevoegde waarde van €23 miljard tegen marktprijzen is goed voor een bijdrage 

van 3,6% aan het BBP. Het aantal banen schat het CBS op 590.000 (overeenkomend met 357.000 

voltijds).42  

De omvang van het inkomend toerisme is volgens het CBS €14,9 miljard per jaar; ook berekent het 

CBS dat maar liefst 13,4% van het inkomend toerisme zich afspeelt af in de badplaatsen van de Hol-

landse kust (excl. Waddeneilanden en Delta). Dit gaat om ca. €2 miljard per jaar. 

De omvang van het binnenlands toerisme is €40,7 miljard. Het CBS berekent dat 13% van de korte en 

lange binnenlandse vakanties van Nederlanders wordt besteed in de badplaatsen van de Hollandse 

kust (excl. Waddeneilanden en Delta). Dat is goed voor €5,3 miljard per jaar. 

Daarmee bedraagt het economisch belang van het toerisme in de Hollandse kustplaatsen ca. €7,3 

miljard per jaar.  

 

4.3. Impact van windturbines op strandbezoekers en vakantiegangers 
 

Het gehele gebied van de Hollandse vastelandskust krijgt te maken met voor de kust zichtbare wind-

turbines. Dit betekent dat het onderzoek dat is uitgevoerd door ZKA, in opdracht van Rijkswaterstaat 

(namens de Ministeries van IenM en EZ), in het gehele gebied relevant is, van Monster-Ter Heijde tot 

en met de Kop van Noord-Holland. Uit het onderzoek blijkt dat een deel van de toeristen de kust min-

der aantrekkelijk vinden als er windturbines te zien zijn op de horizon. Daarnaast zegt een deel des-

                                                 
38 RWS – RHK, MER Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee: Hollandse Kust, 2013, pag. 67. 
39 RWS – RHK, MER Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee: Hollandse Kust, 2013, Samenvatting, pag. iii. 
40 RWS - RHK, Beleving en maatschappelijke aspecten zichtbaarheid windturbines Noordzee, 2010. 
41 RWS-ZKA, Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme, 2013. 
42 CBS, Tourism Satellite Account, 2013. 
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gevraagd niet meer terug te komen naar een strand als er daadwerkelijk windturbines voor de kust 

worden gerealiseerd.43 De resultaten daarvan staan in tabel 4 .1. 

Het ZKA-onderzoek is niet toegespitst op de verwachting bij een windpark op 18,5 km, maar biedt 

mogelijkheden om deze verwachting te berekenen. Deze verwachting is samengevat in tabel 4 .2. 

Tabel 4.1. Percentage strandbezoekers die desgevraagd zeggen niet (terug) te komen bij een wind
park voor de kust. Bron: Rijkswaterstaat-ZKA (2013)44 

Nederlandse dag- Nederlandse ver- Duitse verblijfstoe-
recreanten blijfstoeristen risten 

Windpark op 6 km 17% 17% 20% 

Windpark op 13 km 11% 5% 8% 

Windpark op 22 km 6% 8% 2% 

Tabel 4.2. Verwacht % strandbezoekers die zeggen niet terug te zullen komen bij een windpark op 10 
mijl voor de kust, op basis van het ZKA-onderzoek (2013). Bewerking door Green Destinations. 

Nederlandse dag- Nederlandse ver- Duitse verblijfstoe-
recreanten blijfstoeristen risten 

Windpark op 18,5 km 8% 5,5% 4% 

De verwachte percentages strandbezoekers die zeggen niet terug te zullen komen bij de aanleg van 

een windpark op 10 mijl voor de kust zouden wel eens veel hoger kunnen zijn geweest, als de strand

bezoekers een betere indruk hadden gekregen van de plannen. In het ZKA- onderzoek zijn foto im 

pressies gebruikt van een klein windpark (32 tu rbines) met een hoogte van 146,5 m. Als de plannen 

van de regering werkelijkheid worden kun je vanuit elke badplaats honderden turbines zien, met een 

tweemaal zo grote horizonbedekking en een hoogte van ruim 200 m. Deze beperking is ook al door 

BCI opgemerkt.45 

Het is overigens opvallend dat de door Green Destinations berekende verwachtingen qua orde van 

grootte sterk overeenkomen met de bevindingen uit het in par. 2.1 geci teerde onderzoek uit Delawa

re, waaruit blijkt dat 6,3% van de strandbezoekers niet meer zou terugkomen bij de bouw van een 

windpark op 22 km.46 

Het Qua lityCoast-team van de Vereniging Kust & Zee heeft in 2012 en 2013 een bezoekersonderzoek 

gedaan onder bezoekers van de Vakantiebeurs)47• Aan ca . 450 (overwegend Nederlandse) bezoekers 

is gevraagd wat zij verwachten van en konden waarderen aan een duurzame vakantiebestemming. 

Hierbij werden 12 opties gesuggereerd . Van de 12 gesuggereerde opties kreeg de optie "de aanwezig

heid van (vanaf de kust waarneembare) windmolens in zee" de allerlaagste waardering. De opt ie "veel 

43 RWS-ZKA, Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme, 2013. 
44 

RWS-ZKA, Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme, 2013, pag . 2. 
45 

Buck Consultants International. Windmolenparken dicht op de kust, 2014 . 
46 M. B. Li lley et al. (2010) . The Effect of Wind Power Instal/ations on Coastal Tourism. Energies, 3, 1-22. 
47 A. Salman et al, Visitor expectations regarding sustainable tourism at the destination level. EUCC, 2014 . 
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windmolens, zelfs in de bergen" kreeg de op één na laagste waa rdering. Fig . 5 laat zien dat de meeste 

vakantiegangers dit nog wel rond de 7 waa rderen, maar 28,4% van de respondenten geeft een waar

dering onder de 6; 10,4% geeft een zeer negatieve waa rdering van 1, 2 of 3. Het is duidelijk dat een 

substantieel deel van de vakantiegangers sterke negatieve gevoelens tegen windturbines hebben om

dat zij het landschap verstoren. 

Op basis van genoemde beperkingen van het ZKA-onderzoek en het QualityCoast bezoekersonderzoek 

op de Vakantiebeurs moet worden verwacht dat de in tabel 4 .2 berekende percentages wegblijvers 

wel eens een ernstige onderschatting kan zijn van de gevolgen van grote windparken op 10 mijl uit de 

kust. 

In elk geva l is te verwachten dat toerisme promotie-organisaties en bedrij fs leven in badplaatsen met 

een v rije horizon (en daarvan zijn er nog heel veel in België en Duitsland) dit als een sterk unique 

sel/ing point zullen benadrukken in hun toekomstige marketingcampagnes. Dan heeft de hele Holland

se vastelandkust een groot imagoprobleem. Weinig in de toeristische markt is belangrij ker dan beeld

vorming en perceptie. Voor het percentage Nederlandse dagrecreanten hoeft niet al te erg te worden 

gevreesd, maar er moet worden gevreesd voor 5-10% minder binnenlandse en inkomende vakantie

gangers in de Hollandse badplaatsen, zeker gedurende de zomermaanden . In het voorjaa r za l in de 

Duin- en Bollenstreek minder te worden gevreesd voor een afname, omdat vakantiegangers in die 

periode in mindere mate voor het strand naar de badplaatsen komen . 

Fig. 5. Frequentiediagram van de resultaten van 
een peiling onder bezoekers van de Vakantiebeurs 
2012 door EUCC-QualityCoast. 
Op de horizontale as staat de waardering van 
"waarneembare windmolens in zee, in een duurzaam 
toeristische bestemming". 
1 =zeer ongewenst, 10 = zeer gewenst. 
De verticale as geeft aan hoeveel mensen die 
mening waren toegedaan. 
Het totaal aantal respondenten is 423. 
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4.4. Verlies aan inkomsten aan de Hollandse kust 

Begin 2014 werd door Buck Consultants International (BCI) onderzoek gedaan naar het te verwachten 

bestedingseffect van windturbines dicht op de kust.48 In een addendum uit april 2015 komt BCI uit op 

een negatief bestedingseffect met een bandbreedte van C38-65 miljoen per jaar en op een verlies aan 

banen in een bandbreedte van 1.200- 1.550.49 

Green Destinations wil niets afdoen aan deze berekeningen maar constateert wel dat maar een deel 

van de totale bestedingen worden gemeten die betrekking hebben op wegblijvende vakantiegangers. 

Het is daarom beter en eenvoudiger om het negatief bestedingseffect te berekenen aan de hand van 

de door het CBS berekende economisch belang van het toerisme in de Hollandse kustplaatsen, nl. ca . 

CS,5 miljard. We gaan daarbij uit van de in tabel 4 .2 berekende percentages; en dat de Duitse vakan-

48 Buck Consultants Internat ional. Windmolenparken dicht op de kust, 2014, pag . 5-7. 
49 Buck Consultants I nternat ional. Windmolenparken dicht op de kust, Addendum, 2015, pag. 5. 
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t iegangers in hun houding ten opzichte van zichtbare windturbines representatief zijn voor de hele 

groep vakantiegangers uit het buiten land in de Hollandse badplaatsen. 

De implicaties van deze aannames zijn als volgt : 

• voor het inkomend toerisme: een negatief bestedingseffect ter grootte van 4% van €:2 mil

ja rd : €: 80 miljoen. 

• voor het binnenlands toerisme: een negatief bestedingseffect ter grootte van 5,5% van €:5,3 

miljard : €:291,5 miljoen. 

Het negatief bestedingseffect voor strandbezoekers uit de omgeving is al grotendeels in bovenstaande 

cijfers verdisconteerd. Dat voor de groep strandbezoekers uit de regio (niet-vakantiegangers) een 

afname van 8% is berekend (waarvan 4-5,5% al is meegenomen binnen het toerisme) zal slechts een 

beperkt extra negatief bestedingseffect hebben, aangezien de bestedingen per persoon per dag 

slechts €: 14 bedragen. Het gaat hier om maximaal een half mi ljoen minder strandbezoeken vanuit de 

streek, met een extra negatief bestedingseffect van tussen Cl en €:3 miljoen. 

Deze calcu laties worden samengevat in tabel 4.3. 

Het negatief bestedingseffect van windturbines op 10 mijl kan oplopen tot ca. C 373 miljoen 

per jaar. Dit op basis van de cijfers van het CBS en het rapport over strandbezoek van RWS. 

Tabel 4.3. Overzicht van de berekening van het negatief bestedingseffect van teruglopend binnenland
se toerisme (5,5%), inkomend toerisme (4%) en strandbezoeken uit de streek (8%), op basis van 
Rijkswaterstaat5° en de toerismestatistieken van het CBS voor 201351 • 

Bestedingen Bestedingen 
Verwachte 

Negatief 
Nederland Holi. Kust 

afname 
bestedingseffect 

(in miljard€) (in miljard €) (in miljoen €) 

Buitenlandse meerdaags toerisme (2013} 14,9 2,0 4% 80 

Binnenlandse meerdaags toerisme (2013) 40,7 5,3 5,5% 291,5 

Strandbezoekers (excl. toeristen} 4% là3 

Totaal 65 7,3 372,S - 374,S 

4.5. Verlies aan banen aan de Hollandse kust 

Door Buck Consultants International (BCI) werd het verlies aan banen als gevolg van de verwachte 

afname van vakantiegangers en strandbezoekers berekend in een bandbreedte van 1.200-1.550 .52 

Green Destinations heeft het negatief bestedingseffect in de Hollandse kust op een andere manier 

berekend dan BCI. Wij zijn bij de berekeningen uitgegaan van de CBS cijfers van 2013 en berekende 

percentages wegblijvers op basis van het ZKA-onderzoek. Daarbij zijn wij er vanuit gegaan dat het 

aanta l banen ten opzichte van bestedingsvolume in de Hollandse kust overeenkomt met het landelijk 

gemiddelde. Een negatief bestedingseffect €: 373 miljoen betekent dan een verlies van ruim 3800 

50 RWS-ZKA, Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme, 2013, pag. 2 
51 CBS, Tourism Satel/ite Account, 2013. 
52 Buck Consultants International. Windmolenparken dicht op de kust, Addendum, 2015, pag. 5. 
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banen. Dit komt overeen met 23 00 voltijds arbeidsplaatsen. Zie hiervoor tabel 4.4. Dit banenver

lies geldt voor het totaa l van de badplaatsen langs de Hollandse kust, van Monster-Ter Heijde en 

Scheveningen tot en met de Kop van Noord-Holland . 

Het is goed om hierbij nogmaals te benadrukken dat dit geen specu laties zijn maar de berekende im

plicaties van door Rijkswaterst aat gepubliceerde cij fers (ZKA-onderzoek uit 2013, in opdracht van het 

Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en het CBS. 

Green Destinations houdt een dubbel zo groot effect zeer wel voor mogelijk. 

Het is nog niet duidelijk welke invloed dit zal hebben op de lokale economie en het dagelij ks leven in 

de diverse regio's, maar vast staat dat een verlies van banen nooit ten goede komt aan de omgeving 

en ook niet aan de belastinginkomsten. 

Tabel 4.4. Overzicht van het verlies aan banen als gevolg van teruglopend toerisme en strandbezoe
ken, op basis van Rijkswaterstaat53 en CBS-toerismestatistieken voor 201354• 

Toerisme in Toerisme in de 
Verwachte 

Verwachte afname 

Nederland Hollandse Kust 
afname Holi. Kust 

Holi. Kust 
(in %) 

Totale bestedingen €65 miljard 0,3 miljard 5,1% €373 miljoen 

Aantal banen 590 ()()() 75 340 5,1% 3848 

Aantal volt ijds banen (fte) 357 ()()() 455 870 5,1% 2328 

4.6. Gevolgen voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid 

Een deel van de toeristen die zegt niet naar een st rand met windturbines te zullen komen kan terecht 

elders in Nederland. Op veel plaatsen kunnen dagtoeristen "uit de regio" het Noordzeestrand - uit 

pure ergernis - makkelijk inruilen voor een strand in allerlei recreatiegebieden . Die blijven echter wel 

behouden voor de Nederlandse toeristische economie. 

Van de buiten landse vakantiegangers die zeggen niet terug te willen komen naar een strand met een 

windpark dichtbij de kust , geeft 64% een andere bestemming in Nederland als eerste alternatief aan. 

76% van de Nederlandse toeristen geeft hetzelfde aan. 55 

Het is echter niet zo dat er ongelimiteerd extra toeristen op Waddeneilanden, Goeree en Schouwen 

terecht kunnen; de toerist ische capaciteit en infrastructuu r stranden is daar grotendeels benut en kan 

grote aantallen uit Scheveningen, Noordwijk, etc. niet zomaar aan. Ook is er op veel delen van de 

Noordzeekust geen plaats om nieuwe accommodaties te ontwikkelen. Gezien het overheidsbeleid 

m.b.t . windturbines is ook de vraag hoe groot de animo onder ondernemers is om te invest eren in 

nieuwe accommodaties op wat kan worden beschouwd als "risico locaties". 

Er moet dan ook worden gevreesd voor een verminderde aant rekkingskracht van de Hollandse kust 

ten opzichte van de Vlaamse en Duitse kust, wellicht ook van meer exotische kusten met een pa lmen

strand, een turkooizen zee en een st ra lend blauwe lucht". Op basis van het RWS-ZKA-onderzoek en 

53 RWS-ZKA, Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme, 2013, pag. 2 
54 

CBS, Tourism Sate//ite Account, 2013. 
55 RWS-ZKA, Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme, 2013, pag. 3 
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het aantal mensen dat aangeeft voortaan naar het buitenland op vakantie te gaan moet al worden 

gevreesd voor een daling van de inkomsten uit het Nederlands toerisme van bijna C 100 mil

joen per jaar. Dit wordt gespecificeerd in tabel 4.5. 

Een da ling van de inkomsten in het Nederlands toerisme gaat ten koste van de werkgelegenheid . Van 

de ruim 380 0 Nederlandse banen die in Hollandse badplaatsen verloren gaan (tabel 4.4.) verschuift 

een deel naar andere regio's in Nederland en een ander deel naar buitenlandse vakantieregio's. Met 

een negatief bestedingseffect van €:100 miljoen per jaar voor Nederland als geheel verdwijnen er ruim 

1000 banen uit Nederland. En uit eraard gaat een daling van inkomsten van €:100 miljoen in Nederland 

ook ten koste van de belastinginkomsten voor de Nederlandse staat. 

Tabel 4.5. Berekening van het negatief bestedingseffect van het wegblijven van vakantiegangers voor 
de Nederlandse economie, op basis van Rijkswaterstaat56 en de CBS-toerismestatistieken voor 201357• 

Best edingen Negatief beste- Vakantie bui- Afname toerisme 
Holi. Kust dingseffect t en Nederland in Ne derland 

(in miljard €) (in miljoen €) (in %) (in mijloen €) 

Buitenlandse meerdaags t oerisme (2013} 2,0 80 36 29 

Binnenlandse meerdaags toerisme (2013) 5,3 291,5 24 70 

St randbezoekers (excl. toeristen} 1à 3 

Totaal 65 7,3 99 

4.7. Worden badplaatsen overal zo behandeld? 

Een interessant e v raag in dit kader is in hoeverre de in het Nederlandse geval gevolgde procedure 

moet worden beschouwd als gebruikelijk, in binnen- en buit enland. Strandtoerisme is immers een 

wereldwijde markt en sterk onderhevig aan de principes van globalisering. 

Voor Nederlandse vakantiegangers concurreren Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, Zandvoort, Castri

cum, Egmond en Bergen niet alleen met badplaatsen elders in Nederland, maar ook met vele honder

den (naar schatting ca. 1000) meer exotische badplaatsen en eilanden in het Middellandse Zeegebied, 

ZO-Azië en het Caribisch gebied. 

Voor Duitse vakantiegangers geldt eigenlijk hetzelfde, behalve dan dat de Duitse Oostzeekust de afge

lopen 15 j aa r een geduchte concurrent is geworden voor de Hollandse kust. 

Voor Belgische vakantiegangers blij kt de Zeeuwse kust een toenemende aantrekkingskracht te heb

ben; afgezien van Goeree geldt dit geldt veel minder voor de Zuid-Hollandse kust. De voordelen van 

de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden zij n met name de watersportmogelijkheden en misschien ook 

wel de vrije horizon op zee, die ook in Blankenberge en Knokke-Heist onder druk staat. 

Dit kan interessante inzichten opleveren omt rent de vraag of Scheveningen, Katwijk, Noordwij k, 

Zandvoort, Castricum, Egmond en Bergen daadwerkelijk worden benadeeld in hun concurrentiepositie. 

56 RWS-ZKA, Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme, 2013, pag . 2 
57 

CBS, Tourism Sate//ite Account, 2013. 
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Hierover kan het volgende worden gesteld: 

x de mate waarin de Waddeneilanden en de delta de overloop uit de Hollandse badplaatsen 

aankan is zeer beperkt. Beide regio's hebben al een breed vakantieseizoen en een hoge bezet-

tingsgraad. Nederlanders en Duitsers zullen vaak volgeboekte accommodaties aantreffen en 

dan uitwijken naar andere regio's, buiten Nederland. 

x Het aantal overnachtingen van Nederlandse vakantiegangers in België, Frankrijk en Oostenrijk 

is sinds 2008 vrij stabiel (CBS 2014). Maar sinds 2002 is het aantal overnachtingen in Duits-

land toegenomen van 16 naar 22 miljoen (CBS 2014). Dit betekent een toegenomen concur-

rentie voor Nederlandse bestemmingen onder de doelgroep Nederlanders die met de auto op 

vakantie gaan. 

x Extra opvangcapaciteit en groeipotentieel is in de Duitse Waddeneilanden even beperkt als in 

Nederland, maar langs de Oostzeekust nog groot. Dat geldt niet alleen voor de Duitse Oost-

zeekust, maar ook in Polen en de Baltische staten. Het klimaat van de Oostzeeregio is ’s zo-

mers gunstig en dat lijkt alleen maar beter te worden in het kader van de klimaatverandering. 

x Vakantiearrangementen (bijv. all-inclusive) in het Middellandse Zeegebied en in Zuidoost Azië 

zijn de afgelopen tientallen jaren steeds meer gaan concurreren met vakanties aan de Neder-

landse kust. Het voordeel van zulke pakketvakanties is vooral van financiële aard (de prijs 

staat vooraf vast) maar heeft ook te maken met het weer (grotere voorspelbaarheid  en gro-

tere kans op goed weer). Internationaal vakantiebezoek aan Nederland is korter geworden, 

vooral vanuit Duitsland. 

x Uit onderzoek van Green Destinations is gebleken dat de gemiddelde zichtbaarheid van 

windturbines voor de situatie tot en met 2023 voor alle Duitse vakantiebestemmingen nul 

bedraagt. Alleen voor het kleine Bad Warnemünde wordt een beperkt zicht op een windpark 

verwacht (vlg. tabel 4.6). 

x De gemiddelde zichtbaarheid van de Deense Noordzee badplaatsen (die overigens van een 

geheel andere aard zijn als onze Hollandse badplaatsen) is eveneens laag, maar zal voor de 

Deense fjordenkust hoger worden. 

x De enige badplaats die een hogere zichtbaarheid van windturbines heeft dan de door de Ne-

derlandse regering voorgestelde plannen is het Engelse Skegness. Deze plaats (bekend van 

het boek The Growing Pains of Adrian Mole) is echter niet concurrerend met de Hollandse 

kust. 

x Voor geen enkele van de circa 1000 concurrerende vakantiebestemmingen in de rest 

van de wereld bestaan (plannen voor) windturbines met een vergelijkbare visuele 

impact op de kust. 

 

In paragraaf 2.5 is al geconcludeerd dat er in de wereld geen vergelijkbare situaties zijn van badplaat-

sen die zijn of worden geconfronteerd met een even grote visuele impact van een windpark. In alle 

situaties waarin windturbines vlak voor de kust staan, betreft het een veel kleinere strand- en bad-

plaatsfunctie, of een veel kleiner windpark voor de kust. Voor België, Duitsland en Denemarken is dit 

reeds goed te zien in fig. 6 en tabel 4.6. 
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Fig. 6. Windturbines op zee bezien vanuit de Duitse toerist. Bron: C4Offshore. Groen is bestaand. 
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De enige badplaats die is geconfronteerd met een windpark met een echt grote visuele impact is het 

Engelse Skegness, maar dat windpark, Linc, is pas in 2013 gebouwd. Het zou interessant zijn om ter 

plaatse de gevolgen te onderzoeken. 

 

Het enige voorbeeld van een impact dat te vinden is, is de grote dip van het Noord-Hollandse toerisme 

(uitgezonderd Amsterdam) vanaf 2008, maar er is niet aan te tonen dat dit het gevolg is van het 

windpark dat sinds 2007 vrijwel dagelijks prominent kan worden waargenomen vanuit vrijwel de ge-

hele Noord-Hollandse kust. Positieve of negatieve ontwikkeling van bezoekersaantallen of vastgoed-

prijzen kunnen nu eenmaal samenhangen met velerlei factoren. 

 

Vanuit het oogpunt van de concurrentiekracht van badplaatsen hebben de Hollandse badplaatsen al 

een flink aantal handicaps ten opzichte van de mediterrane, Aziatische en Caribische concurrentie: 

x beperkte mogelijkheden voor watersport 

x geen snorkel- of duikmogelijkheden 

x prijs (w.o. de Nederlandse BTW) 

x weer en klimaat 

x gemiddeld zicht en helderheid 

x zwemwatertemperatuur 

x visuele helderheid van het zwemwater 

x geen wit palmen strand met turkooizen zee en staalblauwe lucht…. 

Naast de wandel- en fietsmogelijkheden in en rond de Hollandse duinen is de vrije horizon op zee, met 

grotere en kleinere schepen - die het uitzicht nu juist boeiend maken - bij uitstek een kernwaarde die 

zonder enige twijfel bijdraagt aan de economische concurrentiekracht van de Hollandse badplaatsen. 

 

Een rondgang langs de Green Destinations toerisme-experts rond de wereld leert dat een overheid die 

zijn belangrijkste badplaatsen het - reeds spaarzame - vrije zicht op de horizon ontneemt, niet wordt 

begrepen. De stelling van Rijkswaterstaat en Royal HaskoningDHV dat “is bepaald dat geen van de 

varianten een negatief effect zal hebben op het toerisme”58 ontmoet internationaal dan ook enkel ver-

wondering. 

 

Met een keuze voor het bouwen op 10 mijl lijkt Nederland zich in te spannen om in het internationale 

toerisme een imago te krijgen dat vergelijkbaar is met het Engelse Skegness. En dat is niet gunstig, 

behalve voor concurrerende badplaatsen. 

  

                                                 
58 RWS – RHK, MER Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee: Hollandse Kust, 2013, Samenvatting, pag. iii. 
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Tabel 4.6. Samenvattende informatie over de zichtbaarheid van windparken vanuit een aantal Zeeuw
se, Vlaamse, Duitse en Deense badplaatsen en voor het Engelse Skegness. 

Relatieve % dagen 
relatieve 

Badplaats Windpark 
zichtbaarheid windpark 

zichtbaarheid 
bij helder zichtbaar, 

weer jaargem. 
over het jaar 

Zeeland 

Westenschouwen Bestaand (Belgische parken, 2014) 0 0 0 

Gepland: Borssele 1,5 1 0 

Domburg (Zeeland) Bestaand (Belgische parken, 2014) 0,8 2 0 

Gepland: Borssele en Belgische parken 4,2 9 2 

Westkapelle (Zeeland Bestaand (Belgische parken, 2014) 1,4 2 0 

Gepland: Borssele en Belgische parken 5,2 27 7 
Cadzand-Bad (Zeeland) Bestaand (Belgische parken, 2014) 1,6 6 0 

Gepland: Borssele en Belgische parken 2,9 6 1 

België 

Knokke-Heist (B) Bestaand (Belgische parken, 2014) 0,6 8 0 

Knokke-Heist (BJ Geplande situatie inc/ Borssele 3,3 27 4 

Nieuwpoort (BJ Geplande situatie 2020 0,1 1 0 
Koksijde-Bad Geplande situatie 2020 0,0 0 0 

De Panne (BJ Geplande situatie 2020 0,0 0 0 

Duitsland 

Borkum (DJ Geplande situatie 2020 0,7 2 0 

Juist (DJ Geplande situatie 2020 1,8 3 0 
Norderney (DJ Geplande situatie 2020 2,1 4 0 

Langeoog (DJ Geplande situatie 2020 0,3 2 0 
Spiekeroog (DJ Geplande situatie 2020 0,0 0 0 

Sylt (DJ Geplande situatie 2020 0,9 3 0 

Seebad Warnemünde (DJ Geplande situatie 2020 0,3 21 0,3 

Denemarken 

Blavand (DK) Horns Rev 1 {2002) 1,0 33 2 

Ringbjerge (DK) Horns Rev 2 {2009) 0,5 6 0 

Numindegab (DKJ Horns Rev 3 gepland 1,8 19 2 

Verenigd Koninkrijk 

Skegness Lincs (2013) 9,6 68 31 

39 
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5. WINDTURBINES EN DUURZAME ONTWIKKELING 
 

De recente zoektocht naar opties voor de aanleg van windparken op zee komt voort uit een zorg voor 

het klimaat. Deze zorg voegt een extra dimensie toe aan het streven naar duurzame ontwikkeling 

waaraan alle betrokken partijen (rijk, provincies, gemeenten, energiebedrijven en maatschappelijke 

organisaties) zich hebben verplicht. Het is daarom interessant om de twee belangrijkste opties (op 10 

mijl en IJmuiden Ver) niet alleen te vergelijken op het punt van de kosten, maar juist in het brede 

kader van duurzame ontwikkeling en zijn vier pijlers: PEOPLE, PLANET, PROFIT & POLICY. Oftewel, 

welke optie is het beste vanuit het oogpunt van duurzaamheid in het algemeen en van duurzaam toe-

risme in het bijzonder? En hoe valt de vergelijking uit in de ogen van relevante maatschappelijke or-

ganisaties? We maken deze vergelijking zowel vanuit een landelijk als vanuit een regionaal perspec-

tief. 

 

5.1. Is het voorgestelde windpark een “duurzame ontwikkeling”? 
 

PEOPLE 

Gezien de reacties van de betrokken inwoners en bezoekers van de Hollandse badplaatsen is er maar 

beperkte maatschappelijke steun voor een windpark dat zichtbaar is vanuit de kust. Omdat er een 

alternatief is dat niet zichtbaar is (IJmuiden Ver) is deze laatste locatie veel aantrekkelijker voor de 

betrokkenen. Zonder maatschappelijk draagvlak kan er geen beleid voor duurzame ontwikkeling wor-

den ingezet.  

Landelijk gezien is de maatschappelijke steun voor zichtbare windturbines op zee eveneens beperkt. 

In 2012 en 2013 deden de vereniging Kust & Zee en QualityCoast en breed publieksonderzoek onder 

800 bezoekers van de Vakantiebeurs. In dit bezoekersonderzoek bleken vakantiegangers van alle 

mogelijke aspecten die zij associëren met een “duurzame vakantie” het minst gecharmeerd van wind-

turbines die vanaf de kust zichtbaar zijn; 10 tot 15% van de vakantiegangers geeft zelfs aan hier zeer 

negatief over te oordelen. 

http://www.qualitycoast.info/wp-content/uploads/2013/08/visitors expectations.pdf 

 

PLANET 

Gezien de conclusies van het rapport Frisse Zeewind (2005) en de daaruit voortvloeiende Kansenkaart 

(8) gaat vanuit ecologisch oogpunt de voorkeur uit naar een locatie verder op zee. Deze conclusies 

zijn onverkort geldig, zoals onder meer blijkt uit hoofdstuk 2 uit dit rapport. 

Bovendien is de investering in een kabel naar IJmuiden Ver een investering in een meer duurzame 

energievoorziening, namelijk de koppeling van Europese stroomnetten. Pas dan wordt een echte bij-

drage geleverd aan internationale klimaatdoelstellingen.  

 

PROFIT 

Gesteld dat de meerkosten van de locatie IJmuiden Ver inderdaad bruto € 1,2 miljard bedragen: 

waarom zouden we deze kosten dan afschrijven over een periode van maar 15 tot 20 jaar? Het is ook 

mogelijk om een langere periode te hanteren indien dit bedrag een investering is in een duurzame 

energievoorziening die wel bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen.  
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De veronderstelde meerkosten kosten zijn in elk geval geringer dan de verwachte maatschappelijke 

kosten van de aanleg van het windpark Hollandse Kust voor het toerisme, zowel voor de regio voor 

Nederland als geheel. 

 

 
Fig. 7. Kaart uit het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 herziening.59 Uit deze kaart blijkt dat aanleg 
van windturbines binnen 12 mijlszone automatisch zal plaatsvinden in een strategisch reserveringsge-
bied voor zandwinning. 
 

POLICY 

Beleid gericht op duurzame ontwikkeling dient uit te gaan van een brede planhorizon (o.a. het mee-

nemen van veel alternatieven), een blik op de zeer lange termijn, de betrokkenheid van de belangrijk-

ste actoren en de bevolking (public participation) en van een voorkeur voor no regret measures; dat 

zijn maatregelen waar je later geen spijt van krijgt omdat ze gebaseerd zijn op win-win en denken op 

lange termijn, juist aan de kust60. 

 

Kustveiligheid: de veiligheid van Nederland. De Deltacommissie heeft al in 2008 gepleit voor een 

hogere inzet voor zandwinning en zandsuppletie61. De commissie ging daarbij uit van een hogere ver-

wachte zeespiegelstijging dan de IPCC. De meest recente onderzoeken voorspellen een nog snellere 

en grotere zeespiegelstijging62. De kans op drie meter zeespiegelstijging in 50 jaar, in combinatie met 

superstormen, maken Nederland meer dan menig ander land afhankelijk van een snelle toegang tot 

een nabijgelegen zandwinninglocatie. Het plan om windturbines op 10 mijl aan te leggen betekent dat 

                                                 
59 Rijksoverheid, Integraal Beheerplan Noordzee 2015 herziening, pag. 62. 
60 R. Misdorp, Climate of Coastal Cooperation. EUCC, 2011. 
61 Deltacommissie, Samen werken met water, 2008. 
62 J. Hansen et al., Ice melt, sea level rise and superstorms: evidence from paleoclimate data, climate modeling, 
and modern observations that 2 °C global warming is highly dangerous, 2015. Atmos. Chem. Phys. Discuss., 15, 
20059-20179. 

0035



42 
 

25% van deze strategische zandvoorraad voor de kust van Scheveningen tot en met Petten niet meer 

beschikbaar is voor zandwinning (zie fig. 7). En bovendien dat baggerschepen in de toekomst verder 

moeten omvaren om zand van verder weg aan te voeren. De meerkosten van het laatste kunnen €7 

tot 15 miljoen per jaar gaan bedragen.63 De kosten van het bouwen op een strategische voorraad 

zand voor je nationale kust veiligheid zijn niet in geld uit te drukken.  

Aanleg van omstreden bouwwerken op een deel van de Noordzee waar betaalbaar zand bij de hand 

ligt voor een veilige Nederlandse kust is in elk geval niet zozeer een no regret measure. Het lijkt 

eerder op iets waar je later heel veel spijt van kunt krijgen. 

 

Hoewel de locatie IJmuiden Ver al langere tijd en door velen is aanbevolen, heeft de regering tot dus-

ver nog geen serieuze studie laten verrichten naar de voor en nadelen van deze locatie ten opzichte 

van bouwen tot 12 mijl en 10 mijl. Dit is zonder meer strijdig met de beginselen van een brede plan-

horizon en een blik op de lange termijn.  

 

Public Participation. Het kabinet lijkt zelfs niet de schijn hoog te houden dat de opinie van de be-

trokken bevolking en bedrijfsleven zwaar meeweegt. Het ziet er allemaal nogal top-down uit. 

 

Op basis van alle vier pijlers van duurzame ontwikkeling kan dan ook slechts worden geconcludeerd 

dat de locatie IJmuiden Ver beter aansluit bij de doelstellingen en criteria van duurzame ontwikkeling.  

 

Laten wij nog eens kijken naar de originele definitie van duurzame ontwikkeling: ontwikkeling die aan-

sluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun ei-

gen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.64 Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulp-

bronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de 

aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze 

natuurlijke omgeving kent haar grenzen. 

Het windpark Hollands Kust beoogt bij te dragen aan een verminderd gebruik van fossiele brandstof-

fen. Tot zover is er geen verschil met het alternatief IJmuiden Ver.  

Het lijdt geen twijfel dat natuur en landschap, evenals een strategische zandvoorraad vlak voor de 

kust gezien moeten worden als behoeften van zowel de huidige als toekomstige generaties.  

 

En omdat er een reële keuzemogelijkheid is kunnen wij dan ook niet anders concluderen dan dat het 

regeringsvoornemen voor de aanleg van het windpark Hollandse Kust strijdig is met de be-

ginselen van duurzame ontwikkeling. 

 

5.2. Windturbines en duurzaam toerisme 
 

Al in 2007 heeft Kust & Zee opdracht gegeven tot een onderzoek om de uitkomsten van de nearshore 

wind Monitoring & Evaluation Program (NSW-MEP) van NoordzeeWind te toetsen aan de werkelijkheid. 

De conclusies hiervan komen overeen met de meer recente rapportages die zijn geciteerd in dit on-

derzoek. 

                                                 
63 Decisio, Maatschappelijke Kosteneffectiviteit van ruimtelijke opties voor offshore Windenergie. MKEA Windener-
gie Noordzee, eindrapport2010, pag. 104. 
64 World Commission on Environment and Development (Brundtland Commissie), Our Common Future. Verenigde 
Naties, 1987.  
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Al eerder noemden wij het publieksonderzoek naar de opvattingen van Nederlandse vakantiegangers 

over windturbines in zee (par. 4.1). 

De conclusies hiervan evenals alle andere hiervoor genoemde elementen en overwegingen zijn van 

belang voor een beoordeling van een nearshore windpark in relatie tot de positie van Katwijk, Noord-

wijk, Zandvoort, Castricum, Egmond en Bergen in programma’s voor duurzaam toerisme (zoals Quali-

tyCoast en de mondiale duurzaamheidsscore (GSTR, Green Destinations Rating) en de Global Sustai-

nable Tourism Top 100. 

 

Deze drie programma's zijn gebaseerd op een en hetzelfde beoordelingskader. Landschap en de vrije 

horizon op zee vormen een van de 20 belangrijke criteria voor duurzaam toerisme op het niveau van 

bestemmingen. Het grotendeels verloren gaan van de vrije horizon op zee kan daarop resulteren in 

een lagere score voor kustgemeenten en badplaatsen, met maximaal 5 procentpunten van de totale 

score. Een score van 8 kan daarmee worden verlaagd tot 7,5. Maar ook een topklassering (Platina) 

wordt wel heel erg moeilijk.  

In voorkomende gevallen is het aan de QualityCoast Jury ter beoordeling of een badplaats voldoende 

heeft gedaan aan het voorkomen van een bepaalde aantasting. Dit kan behulpzaam zijn bij het be-

houd van een bestaande QualityCoast classificering. 

Verlaging van de score kan alleen worden gecompenseerd met een hogere score voor het criterium 

Energie en Klimaat wanneer gemeenten, bedrijven en consumenten in de betreffende badplaats als 

gevolg van een windpark lijkt daadwerkelijk een hoger percentage duurzaam opgewekte energie gele-

verd krijgen. Waarbij het gezien het bovenstaande nog een discussiepunt kan zijn of door het wind-

park Hollandse Kust zal worden opgevat als” duurzaam opgewekte energie”. 

 

5.3. De vrije horizon, speelbal van de energiesector 
 

De Nederlandse overheid heeft de instandhouding van de vrije horizon op zee in niet mis te verstane 

bewoordingen opgenomen in de doelstellingen van het rijksbeleid sinds 2004 (Nota Ruimte). Dit is in 

alle gevallen ondersteund door de Tweede Kamer. Achteraf bezien is deze doelstelling nooit conse-

quent gehandhaafd. Het lijkt een dode letter, terwijl de mogelijkheid van windturbines dichtbij de kust 

van meet af aan de belangrijkste reden was om dit beleid in te zetten.  

Al in 2005 is deze doelstelling dan ook al gaan schuiven met het besluit voor de aanleg van het 

nearshore windpark Egmond aan Zee. Als gevolg van de “financiële haalbaarheid” van de energiedoel-

stellingen is de vrije horizon op een hellend vlak gekomen met het besluit toelating van windturbines 

vanaf de 12 mijlszone. Nog pas eind 2013 schrijft het kabinet in het Nationaal Waterplan 2016-2021: 

“Het vrije zicht op de horizon vanaf de kust naar zee blijft een ruimtelijke kwaliteit van nationaal be-

lang”, maar in dezelfde nota wordt de vrije horizon voor de gehele-Noord en Zuid-Hollandse vaste-

landskust en een deel van Zeeland definitief ondermijnd met de locatiekeuze voor windturbines, deels 

zelfs binnen de 12 mijlszone. 

Waar volgens een reeks van rijksnota's de vrije horizon slechts mag worden opgeofferd “bij redenen 

van groot openbaar belang” (Nota Ruimte, 2004), offert het kabinet de vrije horizon voor een aanzien-

lijk deel van het land op aan een sectorale energiedoelstelling en een niet goed onderbouwde kosten-

reductie van circa 60 miljoen euro bruto per jaar.  

Er is geen enkele aanwijzing dat dit gebeurt om redenen van groot openbaar belang.  

Integendeel: 
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x de locatiekeuze heeft geen enkele relatie met het terugdringen van de CO2-emissie van ons 

land65; verder van de kust gelegen alternatieven zijn qua CO2-emissie tenminste gelijkwaar-

dig; 

x de locatiekeuze gaat om redenen van korte termijn financiering uit van een uitstel van de 

reeds lang geplande Europese koppeling van elektriciteitsnetten; juist deze koppeling met tur-

binevelden en elektriciteitsnet werken van Groot-Brittannië, Noorwegen, Denemarken, Duits-

land, Nederland en België zal het mogelijk maken om vraag en aanbod van stroom beter te 

koppelen, waardoor het eindelijk mogelijk wordt om daadwerkelijk fossiele centrales langdurig 

uit te zetten. Tot dat moment moeten deze fossiele centrales voortdurend stand-by zijn, het-

geen een structurele kostenpost is en zeer negatief wat betreft de CO2-emissie. Tot het mo-

ment van koppeling is het gehele windenergie op zee project CO2-neutraal en draagt slechts 

bij aan de verhoging van het Nederlandse percentage hernieuwbare energie van 14 naar 16%. 

De fossiele centrales zullen ook in dit geval – mogelijk ook na koppeling - voortdurend stand-

by moeten staan. Dat is precies de reden dat velen twijfelen aan de CO2 besparingen die door 

windenergie gerealiseerd moet worden. Stel je voor dat wij straks voor 40% van onze ener-

gievoorziening afhankelijk zijn van wind op de Noordzee. Wat gebeurt er dan bij een langduri-

ge periode van weinig tot geen wind? De oplossing zal gezocht moeten worden in een stabiele-

re energievoorziening. 

x Het alternatief IJmuiden Ver past bij uitstek binnen het plan voor Europese koppeling. Door 

het op de lange baan schuiven van dit alternatief kiest het kabinet niet overtuigend voor duur-

zame groei. 

x De door de minister genoemde kostenbesparingen van nu (Hollandse kust) zijn de toekomsti-

ge meerkosten bij aansluiting van deze velden op dit netwerk op zee. 

 
5.4. Bewoners en bedrijven het zicht benomen 
 

Juist de nabij de kust gelegen delen van het energie park Hollandse Kust sluiten een groot aantal 

kustbewoners af van de zee. Visueel en emotioneel, omdat aan de einder varende schepen worden 

vervangen door een windpark dat als een groot hekwerk wordt ervaren. Maar ook functioneel: de in 

de badplaatsen aanwezige beroepsvissers (vele tientallen) en sportvissers (vele honderden) zullen hun 

visgronden en hengelstekkies verloren zien gaan. 

Het is bijzonder belangrijk dat de rijksoverheid terdege gaat onderzoeken of er indirecte effecten zijn 

die van invloed zijn op de beleving van de zee door waarnemers vanaf de kust. Te denken valt aan 

een vermindering van zichtbare schepen, waaronder ook zeilschepen en vissersschepen die in hoge 

mate kunnen bijdragen aan de kwaliteit en de authenticiteit van de visuele beleving. 

Hiervoor wordt aan de betrokkenen geen compensatie aangeboden. Dit heeft gevolgen voor de aan-

voer van dagverse vis in de badplaatsen; dit is een belangrijke en steeds belangrijker wordende factor 

in het dag- en verblijfstoerisme. Vakantiegangers en dagjesmensen vragen steeds vaker om dagverse 

vis uit de regio (“streekproducten”). Wanneer deze minder beschikbaar komen in bepaalde badplaat-

sen, hebben deze badplaatsen nog een extra handicap van ernstige aard. 

Er zijn in beginsel mogelijkheden om windparken te gebruiken voor het kweken van zeewier of 

schaaldieren. De hiervoor benodigde kennis is niet aanwezig bij de lokale vissers, maar bij grotere 

                                                 
65 Centraal Planbureau, Windenergie op de Noordzee. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse. 2005. 
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instituten die opereren vanuit Den Helder of IJmuiden. Ingebruikname van windparken als “zee-

boerderij” zal de parken minder transparant maken en geeft risico's van vervuiling op de stranden. 

 

Ook de mogelijke ontwikkeling van wellness toerisme wordt bemoeilijkt, omdat een vrije horizon al-

gemeen wordt gezien als een element dat bijdraagt aan een rustgevend verblijf. Het gezicht op draai-

ende windturbines heeft dat niet. 

 

De Nederlandse overheid heeft het streven om kustbewoners minder met de rug naar de zee te laten 

kijken dan voorheen. Bovengenoemde ontwikkelingen zullen dat bepaald niet gemakkelijker maken. 

Het zal een forse inspanning vergen om deze doelstelling te bereiken. Voor de recreatie en toerisme 

sector in de betreffende badplaatsen zijn er immers geen voor de hand liggende mogelijkheden om 

aanwezige windturbines in hun voordeel om te buigen, van bedreiging naar kans. Afgezien van Sche-

veningen en IJmuiden hebben de betreffende badplaatsen geen zeehavens van waaruit excursies naar 

of in windparken kunnen worden georganiseerd.   
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6. WINDTURBINES, WOLKEN EN ‘ZEEVLAM’ 
 

6.1. Kunnen windturbines wolken veroorzaken? 
 

Sinds 2008 is bekend dat de temperatuur van het luchtpakket aan de lijzijde van windturbines als 

gevolg van wrijvingswarmte tot ca. 1 graad Celsius kan opwarmen en dat daardoor op zee mist (een 

laag wolkendek) kan ontstaan die in de praktijk nauwelijks te onderscheiden is van de bekende “zee-

vlam”, de schrik van het Noordzeestrand. Volgens NRC Wetenschap-redacteur Karel Knip (NRC, 2011) 

is het verschijnsel het gevolg van een menging van twee verschillende luchtlagen, beide met hoge 

luchtvochtigheid, maar met een verschillende temperatuur. Het is hetzelfde verschijnsel als wat op-

treedt aan fabrieksschoorstenen en achter vliegtuigen. 

 

In februari 2013 publiceerden Charlotte 

Bay Hasager, Leif Rasmussen, Alfredo  

Peña, Leo E. Jensen en Pierre-Elouan  

Réthoré een artikel over een op 12 feb.  

2008 in Denemarken opgetreden ver- 

schijnsel van wolkvorming achter het  

Deense windpark66 Horns Rev 1, op 18- 

24 km uit de kust van Blavandshuk. 

Het betreft een betrekkelijk klein wind- 

park van met 80 turbines (2MW, 110 m 

hoog). Zie fig. 8. 

 

Ook het KNMI en EUMETSAT (European 

Organisation for the Exploitation of Met- 

eorological Satellites) zijn met het ver- 

schijnsel bekend.  

 

Op 19 juni jl. schrijft een weerkundige  

van EUMETSAT aan Green Destinations:  

“Het effect in kwestie is een voorbeeld  

van adiabatische afkoeling, wat typisch  

kan optreden in de winter wanneer een  

zeer koude luchtlaag over warm water  

scheert. Je kunt je voorstellen dat er  

dan gemakkelijk condensatie (mistvor- 

ming) optreedt, de lucht heeft als het  

ware nog maar een klein zetje nodig.” 

Fig. 8. Bovenstaande foto's tonen de wolkvorming op 12 februari  
2008 inhet Deense windpark Horns Rev 1. De foto's verschenen  

in het artikel Wind Farm Wake (Hasager et al, 2013). 

                                                 
66 Charlotte Bay Hasager et al. Wind Farm Wake: The Horns Rev Photo Case. Energies 2013 (6) pag. 696-716. 
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“Bovendien zal het sterk afhankelijk zijn van de omstandigheden (windrichting/sterkte, zeewatertem-

peratuur) en maar op een paar dagen per jaar relevant zijn.” 

Green Destinations legde begin juli de volgende vraag voor aan de afd. Meteorologie van het KNMI: 

“Mijn vraag is of er een gerede kans is dat grote windparken op 18,5 km van de kust, bijv. van Sche-

veningen tot Zandvoort, leiden tot dergelijke wolkvorming en of dat ook buiten het winterseizoen kan 

optreden.” 

Daarop schrijft een weerkundige van het KNMI op 16 juli 2015:  

“We hebben het nader bekeken en ook bij de door u genoemde parken kunnen dit soort wolken ont-

staan onder specifieke meteorologische omstandigheden. De kans dat dit ontstaat buiten het winter-

halfjaar is klein.” 

 

In Nederland is de relatie tussen windturbines in zee en zeevlam nog niet aangetoond. Het feit dat 

deze relatie in Denemarken wel is aangetoond is puur het gevolg van de toevallige omstandigheid dat 

het verschijnsel werd waargenomen en gefotografeerd door een oplettende helikopterpiloot die on-

derweg was naar een boorplatform. Het feit dat het verschijnsel nog niet is waargenomen en gedocu-

menteerd voor het NoordzeeWind park zegt dus niets. Het kan evengoed zo zijn dat er in Egmond aan 

Zee al diverse malen zeevlam is opgetreden als gevolg van het windpark, zonder dat iemand dit weet. 

 

Onze voorlopige conclusies zijn dan ook als volgt: 

x windturbines kunnen wel degelijk aanleiding geven tot wolk- en mistvorming (zeevlam);  

x de nieuwe parken in Nederland worden bijna tweemaal zo hoog als in het Deense geval en de 

parken zijn bovendien groter en talrijker; daarom zal de kans toenemen op de bijzondere om-

standigheden die aanleiding kunnen geven tot wolk- en mistvorming (bij nul windturbines of 

bij heel kleine windturbines is die kans immers nul); 

x bij parken rond 18-24 km en een westelijke wind kunnen de gevormde wolken gemakkelijk de 

kust bereiken, zoals ook is gebleken in het Deense voorbeeld. Dit zou zeevlam kunnen veroor-

zaken aan de kust. 

x Omdat badplaatsen en strandexploitatie in toenemende mate een jaar rond karakter hebben 

gekregen zal zeevlam op de kust, wanneer die ook optreedt, de kwaliteit van het strandbezoek 

en -beleving niet ten goede komen op de betreffende dagen. Het kan dan ook leiden tot om-

zetdaling in de strandexploitatie. 

x grotere windparken zullen aanleiding geven tot grotere wolk- en mistvorming; indien het ge-

signaleerde effect optreedt in het gehele windpark Hollandse Kust-B bij een west- noordweste-

lijke wind, kan de gehele kust van Scheveningen tot en met Bloemendaal aan Zee te maken 

krijgen met zeevlam; 

x de kans op wolk- en mistvorming blijft klein, hoogstens enkele dagen per jaar en mogelijk be-

perkt tot het winterhalfjaar. 

 

Het is vooralsnog niet mogelijk gebleken om een relatie te leggen tussen omvang en frequentie van 

dit verschijnsel en de afstand van windturbines tot de kust. 
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6.2. Kunnen windturbines wolkbreuken veroorzaken? 
 

Deze suggestie dat windturbines onder bepaalde omstandigheden ‘s zomers ook aanleiding kunnen 

geven tot hoosbuien op de kust is voor het eerst geopperd naar aanleiding van de door een hoosbui 

veroorzaakte wateroverlast in Egmond aan Zee op 14 augustus 2012.  

Het vóór Katwijk, Noordwijk en Zandvoort geplande windpark is vele malen groter dan het OWEZ. 

Indien onderzoek aantoont dat de geopperde theorie juist is, dan zijn de gevolgen voor de badplaat-

sen niet te overzien, mogelijk niet alleen wat betreft de waterhuishouding rond de Noordwijkse boule-

vard (grondwaterpeil) maar zeker ook voor de zwemwaterkwaliteit in de kustwateren van Katwijk en 

Noordwijk als gevolg van beperkingen in de rioolwater overstort. Het is bekend dat dit Katwijk al vele 

jaren de Blauwe Vlag kost. 

 

Op 19 juni 2015 schrijft een weerkundige van EUMETSAT hierover aan Green Destinations:  

“Een impact op de vorming van hoosbuien lijkt mij eerder onwaarschijnlijk. Cumulusvorming wordt 

voornamelijk bepaald door de instabiliteit van de atmosfeer en de zeewatertemperatuur.”  

En: 

De zeewatertemperatuur zal nauwelijks worden beïnvloed door opwarming van de luchtlaag door het 

windpark, omdat de warmtecapaciteit van het zeewater veel groter is dan van die relatief dunne lucht-

laag. Voor de vraagstelling wat de impact van een windpark op buienvorming is, is het vooral relevant 

dat die buien worden getriggerd door het temperatuur- en vochtverschil tussen het zeewater (en dun-

ne laag daarboven) en de bovenlucht. 

Wat eventueel zou kunnen is dat de energie die door de windturbines wordt toegevoegd in de vorm 

van die extra graad luchtwarmte, dit verschil net iets groter maakt, waardoor een iets hoger thermo-

dynamisch potentiaal aanwezig is voor buienvorming. 

Maar de weerkunde van EUMETSAT betwijfelt of dit een significant effect heeft. 

 

Een weerkundige van het KNMI schrijft ons er op 15 juli 2015 het volgende over: 

In sommige specifieke situaties kan een verschil van 1 graad in temperatuur aan de grond of van het 

zeewater het verschil maken of er net wel of net niet een bui ontstaat. 

Maar of windmolenparken dat verschil kunnen maken, kan ik niet goed inschatten. 

 

Vooralsnog moeten wij het antwoord op onze vraag helaas schuldig blijven. Wel is duidelijk dat grote 

windparken leiden tot opwarming van de luchtlaag aan de lijzijde en daarmee ook van de zee water-

temperatuur.  

Er zijn in breder verband ook andere risico’s gesignaleerd (www.groenerekenkamer.nl/2518/de-

invloed-van-windmolens-op-ons-klimaat/). 

Er mag van de rijksoverheid dan ook een grondig onderzoek worden verlangd naar de risico's van 

weerkundige en mogelijk klimatologische aard. 
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CONCLUSIES 
 

1. De landschappelijke gevolgen van windturbines worden onderschat 
De zichtbaarheid van windturbines op 10 mijl is de afgelopen jaren stelselmatig gerelativeerd, 

bijvoorbeeld onder verwijzing naar “100 m hoge windmolens”67. In werkelijkheid worden de 

windturbines 202 m hoog en mogelijk zelfs 250 m68.  

Ook wordt maar al te vaak gesuggereerd dat je meestal toch niet verder dan 15 km kunt kij-

ken. Terwijl dat niet zelden meer dan 40 km is. 

Uit berekeningen van Green Destinations blijkt dat het voorgestelde windpark Hollandse Kust 

grote delen van het jaar zichtbaar is vanuit de gehele vastelandskust van Hoek van Holland 

tot voorbij Callantsoog.  

Bij de berekeningen is uitgegaan van 202 m hoge windturbines; Bij turbines van 250 m hoog 

worden alle berekende effecten nog eens 25% groter. 

Langs de gehele Noord-Hollandse kust wordt de zichtbaarheid van windturbines bij helder 

weer 4 tot 5 maal zo groot als nu, in de Kop van Noord-Holland nog meer. 

In Zandvoort, Noordwijk en Katwijk zal ‘s zomers gedurende de helft van de dagen de helft 

van de horizon bedekt zijn met duidelijk zichtbare windturbines. 

Bij helder weer wordt de zichtbaarheid van die windturbines vanuit Noordwijk achtmaal zo 

groot als nu het geval is voor het windpark Luchterduinen; vanuit Katwijk negenmaal. 

De gemiddelde zichtbaarheid van windturbines over het jaar genomen wordt vanuit Noordwijk 

12 maal zo groot als nu, vanuit Katwijk 17 maal. 

Vanuit Noordwijk zullen er anderhalf maal zo vaak windturbines te zien zijn als nu, vanuit 

Katwijk tweemaal zo vaak. 

Ook Scheveningen krijgt een uitstekend zicht op de windturbines op de helft van de horizon, 

rond de zomer gedurende ruim 2 dagen per week. 

In tegenstelling tot toezeggingen van de windenergiesector blijkt de verlichting van de wind-

turbines Luchterduinen ook 's nachts zichtbaar tot 30 km. Zowel overdag als 's nachts zal 

“Nederlands grootste natuurgebied” er uit gaan zien als een industriegebied. 

 

2. Windturbines op 10-12 mijl verjagen 5% van de vakantiegangers 
Rijkswaterstaat heeft de gevolgen van windturbines op zee voor recreatie en toerisme laten 

onderzoeken. Daaruit blijkt dat een vrije horizon op zee belangrijk tot zeer belangrijk is voor 

ruim 70% van de Nederlandse en ruim 80% van de Duitse strandbezoekers. Er kan uit worden 

afgeleid dat 5% van de strandbezoekers weg zullen blijven van stranden wanneer daar wind-

turbines goed te zien zijn (op 10 tot 12 mijl). Meerdaagse vakantiegangers kunnen kiezen 

voor een vakantie naar een andere regio, er zijn alternatieven genoeg. Geen van de 1000 al-

ternatieven hoeven te vrezen voor windturbines zoals de Hollandse kust. Die concurrerende 

vakantieregio's zullen beslist inspelen op hun vrije horizon als unique selling point, in elk geval 

voor de Nederlandse en Duitse markt.  

  

                                                 
67 Centraal Planbureau, Windenergie op de Noordzee. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse, pag. 26 en 111. 
68 In de vergunningen voor het windpark Borssele is sprake van een maximale tiphoogte van 250 m. 
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3. Windturbines op 10-12 mijl kosten de regio duizenden banen 
Volgens het CBS bedraagt het economisch belang van het toerisme in de Hollandse kustplaat-

sen ca. €7,3 miljard per jaar. Als het toerisme in de Hollandse badplaatsen met 5% afneemt, 

dan leidt dat tot een negatief bestedingseffect van ca. € 373 miljoen per jaar en een verlies 

van ruim 3800 banen.  

In geen van de voor de Hollandse badplaatsen concurrerende vakantiebestemmingen is name-

lijk sprake van de aanleg van windturbines met een ook maar enigszins vergelijkbare visuele 

impact. Het is voor de betrokken kustbewoners en bedrijfsleven daarom niet te bevatten, dat 

de gevolgen van het Energieakkoord worden afgewenteld op de kustregio, waardoor het imago 

van de Hollandse kust voor langere tijd wordt beschadigd, terwijl er een reële alternatieven 

zijn. Bij een grote imagoschade kunnen de economische gevolgen voor de Hollandse kust ge-

makkelijk het dubbele worden.  

 

4. Nederland gooit onnodig geld weg met windturbines op 10-12 mijl  
Er zijn voldoende aanwijzingen dat de meerkosten van aanleg van een windparklocatie uit het 

zicht (IJmuiden Ver) te hoog ingeschat worden. Alleen al het gebrek aan voldoende informatie 

wekt argwaan. Bij de bouw van windturbines op 10-12 mijl zal een deel van de vakantiegan-

gers geheel uit Nederland wegblijven. Dit leidt tot een daling van de inkomsten uit het Neder-

lands toerisme met € 100 miljoen per jaar. 

Daarmee zijn de verwachte negatieve bestedingseffecten voor de BV Nederland hoger dan de 

geschatte meerkosten van de aanleg van het park IJmuiden Ver.  

 

5. Windturbines op 10-12 mijl maken van de “bescherming van de vrije ho-

rizon” een wassen neus 
Het klimaat- en energiebeleid en het Energieakkoord zijn nationaal belangen. Maar ook de 

vrije horizon op zee, al ruim tien jaar een belangrijke doelstelling in het rijksbeleid, is erkend 

als een ruimtelijke kwaliteit van nationaal belang. Met één pennenstreek dreigt de vrije hori-

zon voor vrijwel de gehele Hollandse kust en voor een groot deel van de Zeeuwse kust slechts 

een herinnering aan een mooi verleden te worden.  

Een grondige afweging van belangen op basis van goede informatie ligt in de rede. 

 

6. Natuur- en milieuorganisaties verzaken natuur en landschap 
Twintig jaar lang hebben Stichting De Noordzee en andere milieuorganisaties de Nederlandse 

bevolking verteld dat de Noordzee het grootste natuurgebied van Nederland is en dat de vrije 

horizon erg belangrijk is. Bij gebrek aan goede duik- en snorkelmogelijkheden genieten de 

meeste Nederlanders ook vooral van het zeeoppervlak en het vrije uitzicht. Het wegnemen 

van de vrije horizon ondermijnt het gevoel van Nederlanders en vakantiegangers dat de 

Noordzee een natuurgebied is en geeft de indruk van een industriegebied.  

Alle beschikbare kennis over de Noordzee laat maar één conclusie toe wat ecologie en wind-

turbines betreft: “hoe verder uit de kust, hoe beter”.69 Dit wordt ondersteund door alles wat 

we weten over vogels, over zeehonden en over de kraamkamer van het zeeleven. 

                                                 
69 Decisio, MKEA Windenergie Noordzee, eindrapport 2010, pag. XV. 
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Natuurorganisaties zijn in het leven geroepen om op te komen voor natuur en landschap. Wie 

denkt de Noordzee te moeten opofferen om daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan 

het mondiale klimaatprobleem, is wat naïef. Het door natuurorganisaties zwijgend toekijken 

hoe belangrijke ecologische en landschappelijke waarden overboord worden gegooid wekt 

verwondering en sluit niet aan bij de opinies in de achterban, waarin velen niet blij zijn met 

“kortzichtige” oplossingen.  

Een herbezinning binnen de natuurbeweging ligt zeer in de rede. 

 
7. Windturbines op 10-12 mijl dragen niet bij aan het klimaatbeleid 

De voorgestelde windturbines voor de kust leveren geen effectieve bijdrage aan het CO2-

emissie beleid70,71. Bovendien leiden zij tot uitstel van de Europese koppeling van stroomnet-

ten, waarmee klimaatbeleid en efficiënte energievoorziening bij uitstek gediend zijn. Het ge-

volg is nu dat fossiele centrales langer operationeel moeten blijven. Ook lijken regering en na-

tuur- en milieuorganisaties zich niet te realiseren dat vele duizenden Nederlanders die nu hun 

vakantie aan de Hollandse kust doorbrengen, uit ergernis over het teloorgaan van de vrije ho-

rizon geneigd zullen zijn om het vliegtuig te nemen naar verre vakantiebestemmingen waar 

minder onbezonnen wordt omgegaan met het landschap. Dat leidt tot extra CO2-uitstoot die 

niet zal worden en ook niet kan worden gecompenseerd. 

 

8. Windturbines op 10-12 mijl zijn strijdig met de beginselen van duurza-

me ontwikkeling 
Het regeringsvoornemen voor de aanleg van het windpark Hollandse Kust is strijdig met alge-

meen aanvaarde beginselen van duurzame ontwikkeling, zowel voor de Hollandse kustregio 

als voor Nederland als geheel. Het windpark schaadt in belangrijke mate behoeften van toe-

komstige generaties: natuur en landschap en zelfs de strategische zandvoorraad die van groot 

belang is voor een veilige kust en daarmee voor de veiligheid van Nederland. 

 

9. Met windturbines op 10-12 mijl gaan badplaatsen de mist in 
Alle naar voren gebrachte argumenten voor windturbines in het zicht van de kust zijn betwist-

baar en ten minste niet voldoende hard gemaakt. Bouwen op 10-12 mijls heeft een groot aan-

tal gevolgen. Mogelijk zelfs voor het weer in de badplaatsen, waarvoor weerkundigen niet uits-

luiten dat er extra zee-mist (zeevlam) kan ontstaan als gevolg van windturbines. Al deze ge-

volgen dienen terdege te worden onderzocht. Zolang dat niet gebeurt, zullen de betrokkenen 

in de Hollandse badplaatsen voelen dat zij het bos in worden gestuurd. Of beter gezegd: de 

mist in. 

  

                                                 
70 Centraal Planbureau, Windenergie op de Noordzee. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse. 2005. 
71 Decisio en Witteveen+Bos, MKBA Windenergie binnen de 12-mijlszone. Maatschappelijke afweging van wind-
energie op zee binnen en buiten de 12-mijlszone. 2014. 
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10. Windturbines op 10-12 mijl ondermijnen het vertrouwen in de politiek 
Tegen de tijd dat de windturbines voor iedereen zichtbaar voor de hele Hollandse vaste-

landskust zullen worden aangelegd, zullen velen zich realiseren dat dit de belastingbetaler €12 

miljard kost, dat dit de Hollandse badplaatsen jaarlijks bijna €400 miljoen omzet scheelt en 

bijna 4000 banen, dat dit ook Nederland structureel banen gaat kosten, dat het vrije zicht op 

zee binnenkort tot het verleden behoort en dat de Hollandse kust wereldwijd de enige toeristi-

sche kust is die zijn belangrijkste troef heeft opgeofferd aan een kortzichtig stukje beleid, niet 

omdat dat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen, maar omdat het percentage “ groene” ener-

gie nu eenmaal van 14% naar 16% moet.  

Daar zal ook zeker worden bij vermeld dat dat nu eenmaal van Brussel moest. Zodat iedereen 

in Den Haag - en in de Nederlandse natuur-, milieu- en klimaatbeweging - zijn handen in on-

schuld kan wassen en kan overgaan tot de orde van de dag.  

 

Toch kan dat niet de bedoeling zijn. 

Nederland heeft de kans om vernieuwend aan de slag te gaan, midden op de Noordzee, com-

pleet met werkeiland, Europese koppeling van windparken, en zoute kweek van wieren en 

schaaldieren - en wereldwijd koploper worden op het gebied van windenergie en waterbouw 

op volle zee.  

Of we kunnen het zuinig aan doen en onze eigen kustbewoners de rekening presenteren. 

De wereld kijkt mee. 

Green Destinations wenst alle partijen veel wijsheid toe. 
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Vergelijking van de opties in kort bestek 

Tabel 7. Samenvattende vergelijking van de opties (a) windpark Hollandse Kust op 10 mijl van de 
kust, (b) windpark Hollandse Kust op 12 mijl en (c) IJmuiden Ver. Kosten in euro's zijn berekend over 
een periode van 15 jaar. 

Optie windpark lOmijl 12 mijl ljmuiden Ver 

PEOPLE 

Maatschappelijk draagvlak onder de meest betrokkenen Geen Weinig Veel 

Ergernis onder strandbezoekers Ja Ja Geen 

Verlies banen in toerisme, Hollandse kust 3800 ca.2000 0 

Verlies banen in toerisme, Nederland 1000 ca. 600 0 

Problemen voor kustvissers Ja Ja Weinig 

PLAN ET 
Bijdrage aan hernieuwbare energie Ja Ja Ja 

Formele b ijdrage aan C02-emissie en klimaatbeleid Nee Nee Nee 

Synergie met Europese koppeling stroomnetten Nee Nee Ja 

Effect op C02-emissie door meer buitenlandse vakanties Ja Ja Nee 

Aantasting landschap, vrije horizon Meest Ja Nee 

Risico impact op ecologie: Meest Ja Minst 

t rekvogels Meest Matig Minst 

broedvogels Meest Matig Minst 

schelpdiereters en viseters Meest Matig Minst 

kraamkamerfunctie Meest Matig Minst 

zeehonden Meest Matig Minst 

bruinvissen en dolfijnen Risico's Risico's Risico's 

Soorten van harde substraten Kansen Kansen Kansen 

Gevolgen uitslu it ing visserij voor ecologie Kansen Kansen Kansen 

PROFIT 

Besparingsmogelij kheden volgens het kabinet € 1,2 miljard Onbekend Onbekend 

Negatief bestedingseffect Hollandse kust €S,6 miljard ca. € 3 miljard 0 

Negatief bestedingseffect voor Nederland €1,S miljard € 0,8 miljard 0 

Meerkosten opvoeren zandsupplet ie conform Deltacommissie € 0,2 mijlard € 0,1 mijlard 0 

POLICY 

Ondermijning beleid vrij e horizon Meest Ja Nee 

Ondermijning natuurbeleid Meest Matig Nee 

Ondermijning beleid zandwinning voor kustveiligheid Ja Weinig Nee 

Strijd ig met duurzame ontwikke ling Ja Minder Nee 
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VERANTWOORDING 
 

Dit rapport is opgesteld in opdracht van de Stichting Vrije Horizon. 

 

Voor de opstelling van het rapport is gebruik gemaakt van vele tientallen bronnen. Deze worden allen 

in de tekst genoemd en zo nodig van voetnoten voorzien. Een literatuurlijst lijkt ons in de huidige tijd 

overbodig. 

 

Ook is dankbaar gebruik gemaakt van de discussie tijdens het door de Vereniging Kust & Zee – Quali-

tyCoast georganiseerde panel debat over windturbines op zee in Katwijk, op 8 juli 2015. Dit debat 

maakt geen onderdeel uit van de opdracht. Opdracht verstrekking vond pas plaats kort na het debat. 

Niettemin gaat dank gaat uit naar alle deelnemers aan het debat en in het bijzonder aan: 

x Dhr. Jacco Knape, wethouder van de gemeente Katwijk, voor zijn onderbouwde pleidooi voor de 

locatie IJmuiden Ver; en voor zijn vragen waarom de regering geen onderbouwde vergelijking 

mogelijk maakt tussen locaties vlakbij en verder van de kust, noch waar het gaat over de impacts, 

noch over de geschatte meerkosten van IJmuiden Ver; 

x Dhr. Auke Heins, onafhankelijk deskundige van Schuttelaar & partners, voor zijn constatering dat 

regering en Greenpeace de windparklocatie IJmuiden Ver alleen afwijzen omdat zij nu nog niet 

willen investeren in de stroomkabel daarheen, terwijl die kabel dringend nodig is voor de interna-

tionale koppeling van stroomnetten; 

x Dhr. Joris Wijnhoven, campagneleider van Greenpeace, voor zijn pleidooi om haast te maken met 

de uitvoering van de Energietransitie door zoveel mogelijk windturbines op zee te bouwen tegen 

zo laag mogelijke kosten; om geen discussie over locaties te voeren omdat dat gerommel in de 

marge is, omdat het visueel niet veel uitmaakt en omdat we sowieso allemaal moeten wennen aan 

een zee vol windturbines; en tenslotte voor zijn pogingen om het debat levendig te houden, zoals 

met het uitspreken van de hoop dat als toeristen uitwijken naar Zeeland, “er daar ook wel weer 

ondernemers zijn die daarmee hun zakken willen vullen”. 

x Dhr. Albert Korper uit Zandvoort en dhr. Pieter Jan Barnhoorn, wethouder van de gemeente 

Noordwijk, voor hun pleidooi om af te stappen van het windpark Hollandse Kust en zo snel moge-

lijk te beginnen aan het alternatief IJmuiden Ver, omdat het maatschappelijk draagvlak daarvoor 

veel groter is en het daardoor sneller kan worden gerealiseerd, ook al omdat de stroom kabel 

daarheen er sowieso zal komen, volgens de huidige planning ruim vóór 2030. 

Ook gaat speciale dank uit naar: 

x de meteorologen bij het KNMI (o.m. Jeroen van Zomeren en Laura de Blij) en het Europese EU-

METSAT (Theo Steenbergen); 

x Wouter E.N. Salman voor medewerking aan het hoofdstuk zichtbaarheid van windturbines; 

x David B. Salman voor medewerking aan de economische analyse en aan de eindredactie; 

x de Noordwijkse deelnemers, allen regelmatige strandbezoekers, aan een discussie over de vraag 

hoe vaak je vanuit Noordwijk aan Zee ca. 42 km ver weg gelegen gebouwen op de Maasvlakte 

kunt zien; en voor hun conclusie dat dat heel vaak is, zeker honderd dagen per jaar. 

 

Albert Salman 

Green Destinations 

Warmond, augustus 2015  

0035



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansprakelijkheid 
 

Bij de totstandkoming van dit rapport is de nodige zorgvuldigheid betracht. Green Destinations kan 

geen aansprakelijkheid aanvaarden jegens de gebruiker voor fouten, onnauwkeurigheden of omissies, 

ongeacht de oorzaak daarvan, noch voor de schade als gevolg daarvan. Gebruik van informatie in het 

rapport en beslissingen van de gebruiker gebaseerd daarop zijn voor rekening en risico van de gebrui-

ker. Ook zijn Green Destinations, zijn directeuren of medewerkers, in geen enkel geval aansprakelijk 

ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade, met inbegrip van gederfde winst of inkomsten 

en verlies van contracten of orders. 
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Samenvatting 

Dit onderzoek, dat op initiatief van de Stichting de Vrije Horizon is gehouden, heeft 
aangetoond dat plaatsen van megagrote windturbinevelden met een hoogte van 200 
meter op 18 km voor de Zuid Hollandse kust grote gevolgen heeft voor de komst van 
bezoekers aan de kust. Eerdere, in opdracht van het Ministerie van EZ resp. de 
Stichting Natuur en Milieu, uitgevoerde onderzoeken toonden een veel milder beeld van 
de gevolgen. De redenen hiervoor zijn dat in laatst bedoelde onderzoeken:  (1) geen reële 
weergave van de situatie die gaat ontstaan wordt gegeven, (2)  enquêtes niet op locatie 
zijn gehouden bij een doelgroep die veel minder frequent de kust bezoekt dan die welke 
door ons onderzoek is benaderd. 

De resultaten van ons onderzoek tonen het volgende aan. 

Weidsheid van de zee en ruimte worden als belangrijkste reden gezien voor 
strandbezoek, dit geldt ook voor een vrij uitzicht. De weidsheid van de zee en de ruimte 
wordt het vaakst als reden genoemd voor het kustbezoek. De kustbezoekers die vaak 
komen vinden het vrije uitzicht het belangrijkst, een ruime meerderheid vindt dit heel 
belangrijk (75%). Naarmate de kustbewoners van verder weg komt, neemt de 
waardering voor het vrije uitzicht af.  

Een hek van windmolens voor de kust met een hoogte van 200 meter, goed zichtbaar 
vanaf de kust wordt als heel erg ervaren, zowel overdag als 's avonds. De kustbezoekers 
die vaak komen vinden in grote meerderheid (80%) het toekomstbeeld van het hekwerk 
van windmolens heel erg. Dit geldt ook, maar in mindere mate voor de minder frequente 
bezoekers (circa 60%). De lichtjes die 's avonds te zien zijn dankzij de windmolens 
worden overwegend als heel erg ervaren, met name door de respondenten die vlak bij de 
kust wonen . 

Een hek van windmolens voor de kust met een hoogte van 200 meter, goed zichtbaar 
vanaf de kust, wordt als reden gezien niet meer naar de kust te komen. Uit het 
onderzoek blijkt dat met name de kustbezoekers die vaak komen op voorhand in 
meerderheid stellen niet  of minder naar de kust te komen na plaatsing van het 
hekwerk van windmolens. Zonder rekening te houden met de internet enquête, geeft 
27% van de respondenten aan niet meer te willen komen, 33% minder te komen en 40% 
net zo vaak als vroeger. Wanneer de resultaten van de internet enquête worden 
meegenomen zijn de percentages: 35 % komt niet meer, 30% komt minder en 35 % 
komt net zo vaak. 

Er is een grote bereidheid om jaarlijks een bijdrage te leveren wanneer hiermee 
voorkomen kan worden dat het hekwerk van windmolens voor de kust er komt. Slechts 
10% van de respondenten geeft aan slechts 1 euro per jaar of niets over te hebben ter 
voorkoming van het plaatsen van een zichtbaar hekwerk van windmolens voor de kust. 
Van deze 10% geeft meer dan de helft aan dat zij tegen windmolens zijn en er dus geen 
geld voor over hebben om deze elders te doen plaatsen of dat zij van mening zijn dat de 
overheid dit moet financieren. Circa 90% van de respondenten heeft meer dan 10 euro 
per jaar over voor een vrij uitzicht. 
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1. Inleiding 

Dit rapport is opgesteld in opdracht van de Stichting Vrije Horizon. Het doel van de  opdracht 
is een inzicht te verkrijgen in de invloed van windmolens op zee op het strandbezoek. 
Hiertoe zijn vier onafhankelijke enquêtes gehouden bij strandbezoekers. Daarnaast is een 
enquête gehouden via internet waar dezelfde vragen als op de papieren vragenlijsten werden 
getoond. Bij de vragenlijsten1 werd een reëel beeld geschetst van de toekomstige horizon met 
windmolens op een afstand van 18 kilometer met een hoogte van 200 meter. 

Bij de meting van het effect op het strandbezoek zijn niet alleen doelgroep en respons van 
belang maar ook de vraagstelling en de visualisatie van de toekomstige situatie ten opzichte 
van de huidige. 

Twee eerder gehouden onderzoeken met als opdrachtgevers het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu resp. Stichting Natuur en Milieu, geven een vertekend beeld van de 
te verwachten daling van de strandbezoekers wanneer windmolens tussen de 10 en 12 
mijlszone worden geplaatst 2 . Bij het onderzoek, uitgevoerd door ZKA 3 , is een situatie 
gevisualiseerd met een beperkt aantal windturbines (32) op 6 kilometer afstand, 13 
kilometer afstand en 23 kilometer afstand, met een hoogte van ongeveer 147,5 meter. De 
steekproef is getrokken uit een bestand van GfK, en uitgevoerd via Internet, waarbij 
deelnemers is gevraagd of deze in de afgelopen periode de kust van Nederland bezochten. 
Dit was een criterium voor geldige deelname aan de enquête. Het onderzoek in opdracht van 
Natuur en Milieu is uitgevoerd door GfK. Hierbij is geput uit dezelfde steekproef als die 
welke bij het onderzoek van ZKA is gebruikt, namelijk onder de doelgroep Duitse toeristen 
die bezoeker zijn van het Noordzeestrand4.  

Uit de onderzoeken in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de 
Stichting Natuur en Milieu blijkt dat het plaatsen van windmolenparken voor de kust een 
significante invloed heeft op het toeristenbezoek. De vermindering van de bereidheid de kust 
te bezoeken hangt volgens het onderzoek van ZKA af van de afstand waarop de 
windmolenparken van de kust verwijderd zijn. De afname van het aantal verblijfstoeristen  
en dagtoeristen varieert volgens ZKA van 15 tot 25 procent5. 

In dit rapport wordt ingegaan op de resultaten van de gehouden enquêtes. In hoofdstuk 2  
wordt een verantwoording gegeven van het onderzoek.  Hoofdstuk 3 geeft de  bevindingen 
van de enquêtes onder vijf doelgroepen. Hoofdstuk 4 beschrijft de conclusies die op basis 
van de bevindingen getrokken kunnen worden, in relatie tot de eerdergenoemde 
onderzoeken van ZKA en Natuur en Milieu.  

  

                                            

1 ) Zie bijlage 1 voor de vragenlijst. 

2  ) Inmiddels is door het Ministerie van I&M een realistischer beeld geschetst via een viewer op de website: 
http://www noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/windenergie/viewer/. Deze visualisatie komt overeen met die welke bij de 
onderhavige onderzoeken aan de respondenten is getoond. 

3 ) Hierbij was ook GfK betrokken, deze organisatie organiseerde en voerde de internetenquête uit. 

4 ) In het ZKA rapport wordt erop gewezen dat het onderdeel van het onderzoek dat betrekking heeft op de Duitse populatie niet 
representatief is! Hierover wordt in het rapport dat in opdracht van Natuur en Milieu is gemaakt niets vermeld. Het GfK vermeldt 
over de steekproef ten behoeve van het onderzoek van Natuur en Milieu het volgende: " Het onderzoek is gedaan onder een 
representatieve groep van 500 Duitse consumenten die de afgelopen 2 jaar een of meerdere keren de Nederlandse kust hebben 
bezocht. De netto steekproef is door middel van weging representatief gemaakt op geslacht, leeftijd en opleiding. Van al het 
buitenlandse toerisme in Nederland komen de meeste toeristen uit Duitsland; in 2014 bezochten ruim 3.9 miljoen Duitsers ons 
land, zo’n 30% van al het toerisme." 
 
5 ) ZKA baseert deze conclusie op het tonen van beelden van een windmolenpark van 32 windmolens, hoogte 147,5 meter en op 
afstanden variërend tussen 5,4 en 23 km van de kust. 
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2. Verantwoording 

 
Bij dit onderzoek zijn vijf doelgroepen betrokken. Dit waren: 
1. Deelnemers aan het evenement “Vechten tegen de zee” op 1 augustus 2015 in 

Noordwijk. Aan dit evenement namen 35 teams van gemiddeld 8 personen deel. 
Deelnemers kwamen uit heel Nederland. Er deden twee buitenlandse teams mee. Aan de 
captains van de team werd een aantal vragenlijsten uitgereikt. 83 deelnemers vulden de 
vragenlijst in (circa 30% van de deelnemers). 

2. Bezoekers van twee strandpaviljoens in Noordwijk in het weekend van 21 en 22 
augustus.  De vragenlijst werd door 73 bezoekers ingevuld. 

3. Bezoekers van een zeezeilevenement met 60 deelnemers in Zandvoort op 15 augustus. 
De vragenlijst werd door 25 deelnemers ingevuld (circa 42% van het aantal deelnemers). 

4. Bezoekers op diverse locaties aan de kust gedurende twee weken ( van 23 augustus tot 5 
september). Op verschillende  plaatsen werden vragenlijsten ter beschikking gesteld aan 
de bezoekers. Van 83 bezoekers werd een ingevulde vragenlijst ontvangen. 

5. Een enquête over Internet via de website van de Stichting “ Verzet windmolens”. 
Bezoekers van de website vulden op eigen initiatief de vragenlijst in. Van deze 
gelegenheid is 585 maal gebruik gemaakt om de vragenlijst in te vullen. Na verwijderen 
respons waarbij gebruik werd gemaakt van hetzelfde IP adres resteerden 457 
respondenten.  

 
Enquêtes onder de bezoekers van kust hebben de voorkeur boven enquêtes via Internet. Er 
is sprake van een betere beeldvorming bij de respondent over de bestaande situatie en er is 
meer zekerheid dat het echt om een strandbezoeker gaat. De respondenten kregen ruim de 
tijd om vragenlijsten in hun eigen tempo in te vullen. Deze werden uitgereikt en later weer 
verzameld. Via een realistische weergave werd het beeld van de horizon aan de kust na 
plaatsing van een windmolenpark op een afstand van 18 km van de kust over de hele 
breedte van de horizon getoond (zie ook titelpagina van dit artikel). De vragenlijst uit de 
Internet enquête toonde dezelfde afbeeldingen van de bestaande en door de overheid 
beoogde situatie. 
 
De blokken in de vragenlijst betreffen de volgende onderwerpen: 
A. Afstand tussen de woonplaats van de respondent en de frequentie strandbezoek. 
B. Beleving en waardering van de kust. 
C. Mening over het plaatsen van een windmolenpark voor de gehele zuid Hollandse kust, op 

18 km met een hoogte van 200 meter, en de verwachte beleving ervan. 
D. Verwachting van strandbezoek na plaatsing van het windmolenpark (variërend van “niet 

meer komen” tot en met “net zo vaak komen als nu het geval is”). 
E. Geld dat de respondent over heeft voor het “ver weg” plaatsen van het windmolenpark, 

bijvoorbeeld bij de alternatieve locatie “IJmuiden Ver”. 
 
De auteur van dit artikel heeft een significante expertise op de volgende gebieden, die voor 
dit onderzoek van belang zijn (zie ook www.stolconsult.nl en www.transparency-
challenge.com.  
• Statistiek. Circa 25 jaar werkzaam geweest voor het Centraal Bureau voor de Statistiek, 

aantal jaren werkzaam geweest voor het Italiaanse Bureau voor de Statistiek, diverse 
internationale opdrachten uitgevoerd voor Eurostat, het statistisch Bureau van de EU. 

• Vragenlijsten. Ontwerper, ontwikkelaar en opsteller van elektronische vragenlijsten.  
Onder meer als oprichter en directeur van SuperCollect, een organisatie die systemen 
ontwikkelde voor het maken van vragenlijsten via het web (CAWI, CATI, CAPI) en als 
betrokkene bij diverse nationale en internationale onderzoeken. 

• Evidence and fact based policy making. Leiding gegeven aan diverse nationale en 
internationale projecten en gepromoveerd op dit onderwerp aan de Universiteit van 
Tilburg. Tevens oprichter en directeur van de Stichting Transparency Challenge. 

Hij is auteur van tientallen wetenschappelijke artikelen over genoemde onderwerpen. 
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3. Bevindingen  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de gehouden enquêtes weergegeven. 
Achtereenvolgens komen de volgende onderdelen aan de orde. 
x frequentie strandbezoek en afstand tussen de woonplaats en de bezochte kust; 
x de reden voor het strandbezoek en de waardering voor vrij uitzicht; 
x mening over het plaatsen van een windmolenpark langs de gehele kust; 
x gevolg voor kustbezoek van het plaatsen van een windmolenpark langs de gehele kust; 
x bereidheid om jaarlijks een bijdrage te leveren ter voorkoming van een windmolenpark 

langs de gehele kust. 
 

3.1 Frequentie strandbezoek en afstand woonplaats kust 

Bij ieder van de doelgroepen werd de respondenten gevraagd naar de frequentie van 
strandbezoek. Er kon een keuze worden gemaakt uit: (1) vaak, meer dan tien keer per jaar, 
(2) regelmatig, meer dan vijf keer per jaar, (3) af en toe, meer dan twee keer per jaar, of (4) 
zelden, minder dan twee keer per jaar. Ook werd gevraagd naar de afstand tussen 
woonplaats en de kust, met de volgende keuzes: minder dan 10 km, tussen 10 en 20 km, 
tussen 20 en 50 km, meer dan 50 km en wonend in buitenland. De resultaten zijn in de 
onderstaande tabellen weergegeven. 

  I. enquête 21 + 22 augustus                            II. enquête vechten tegen de zee     III. enquête twee weken kust 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
        
      
 

        IV. enquête evenement                                      V. enquête internet 

 
 
Voor de respondenten van de enquêtes gehouden op de kustlocaties en voor de 
respondenten die via het Internet reageerden geldt gemiddeld dat deze in meerderheid 
vaak naar de kust komen (circa 70%) en binnen 10 km vanaf de kust wonen (circa 
60%). 
Bij drie van de enquêtes was het aantal bezoekers die vaak naar de kust kwamen en 
binnen 10 km van de kust wonen aanzienlijk lager dan het gemiddelde. Met name het 
aantal dat tussen de 20 en 50 km van de kust woont, valt hierbij op (circa 30%). 
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3.2 Redenen voor strandbezoek en waardering voor vrij uitzicht 
 
Twee vragen hadden betrekking op de redenen om de kust te bezoeken en de waarde die 
gehecht wordt aan een vrij uitzicht op zee. Bij de eerste vraag konden de respondenten 
meerdere keuzen aangeven. De keuzen waren: ruimte, eindeloosheid, rust, weidsheid 
van de zee en anders. De resultaten zijn in de onderstaande tabellen weergegeven. 

 
 
 
     

 

 

 

 

       I. enquête 21 + 22 augustus                     II. enquête vechten tegen de zee                  III. enquête twee weken kust           

               

 
De weidsheid van de zee en de ruimte worden het meest 
genoemd door de respondenten als reden om naar de kust te 
gaan. Bij de Internet enquête werden ook de weidsheid van 
de zee en de ruimte, maar ook de rust veelvuldig genoemd. 
Bij de categorie "anders" kwamen "sport", "genieten op terras" 
en "zonnen" het meest voor.  
 

      IV. enquête evenement 
 
Ongeveer 70% van de respondenten vindt een vrij uitzicht over de zee heel belangrijk. 
Dit percentage is het hoogst (circa 75%)  bij de deelnemers aan evenementen langs de 
kust en de "frequente bezoekers". Bezoekers die gemiddeld iets minder vaak komen, 
vinden het vrije uitzicht ook heel belangrijk, doch in iets mindere mate (rond 60%). 

 
 I. enquête 21 + 22 augustus                         II. enquête vechten tegen de zee                  III. enquête twee weken kust            

              

 
         

 

 

 

 

 

 

               IV. enquête evenement   V. enquête internet 

 

Naarmate men minder vaak naar de kust komt neemt de weerzin tegen het ontbreken 
van een vrije horizon af. 
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3.3 Mening over plaatsen van een windmolenpark voor de kust  
 

In het derde blok van de vragenlijst werd gevraagd naar de mening van de respondent 
over het plaatsen van een windmolenpark langs de kust overdag en 's avonds wanneer 
rode lichtjes zichtbaar zijn. Als illustratie is bij deze vragen een impressie van de 
horizon getoond, zoals die eruit gaat zien wanneer op 18 km van de kust een hekwerk 
van windmolens van 200 meter hoog wordt geplaatst, zoals bij realisatie van de huidige 
plannen het geval is (zie ook titelpagina van dit rapport). 

Het overgrote deel van de respondenten vindt de komst van een windmolenpark 
zichtbaar vanaf het strand heel erg zoals uit de volgende grafieken blijkt.  

         

             I. enquête 21 + 22 augustus                      II. enquête vechten tegen de zee                  III. enquête twee weken kust            

 

  

 

 
 
 

           IV. enquête evenement     V. enquête internet 

 
De lichtjes die 's avonds te zien zijn dankzij de windmolens worden overwegend als heel 
erg ervaren, doch met name door de respondenten die verder weg wonen minder dan 
door de respondenten die vlak bij de kust wonen. Zie onderstaande resultaten op de 
vraag in welke mate de flikkerende rode lichtjes erg gevonden worden. 

          I. enquête 21 + 22 augustus                        II. enquête vechten tegen de zee                     III. enquête twee weken kust            

 
 
 
 
 
 
 
 
         

       IV. enquête evenement              V. enquête internet 
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3.4 Gevolgen voor kustbezoek van plaatsen windmolenparken  
 

Op de vraag of de komst van de windmolenparken voor de kust een reden zou zijn voor 
de respondenten om al dan niet naar het strand te blijven komen, werd als volgt 
gerespondeerd. 

 

 

 

 
         

 

     I. enquête 21 + 22 augustus                     II. enquête vechten tegen de zee                  III. enquête twee weken kust            

 
 
 
 
 
 
 
 

         IV. enquête evenement   V. enquête internet 

 
Er is een duidelijk verschil tussen de resultaten van de enquête via Internet en de vier 
enquêtes gehouden langs de kust. De enquête via Internet laat zien dat circa 40% van 
de "veel bezoekers" niet meer naar de kust komt wanneer het beoogde park van 
windturbines voor de kust is geplaatst. Voor de overige enquêtes geldt dat circa 25% 
voornemens is niet meer te komen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      VI. Totaal zonder internet enquête            VII. Totaal met internet enquête 
 

Zonder de internet enquête geeft 27% van de respondenten aan niet meer te willen 
komen, 33% minder te komen en 40% net zo vaak te komen als vroeger. 
 
Rekening houdend met de resultaten van de internet enquête komt 35% van de 
respondenten niet meer, 30% minder en 35% net zo vaak als vroeger. 
 
Het verschil tussen de resultaten van de internet enquête en de resultaten van de 
enquêtes op locatie kan zijn dat de internet enquête via de website van "Verzet de 
windmolens" is geplaatst. Hierdoor worden tegenstanders wellicht eerder aangetrokken 
de enquête in te vullen.   
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3.5 Bereidheid jaarlijks bijdrage te leveren 
 

De meeste respondenten hebben wel wat over voor een vrije horizon. Op de vraag of zij 
via de energierekening (extra) zouden willen betalen wanneer de windturbineparken bij 
IJmuiden Ver worden geplaatst, wordt massaal ja geantwoord. In de volgende tabellen 
wordt getoond welk bedrag jaarlijks de respondenten jaarlijks over hebben voor het 
plaatsen van de windturbineparken bij IJmuiden Ver.   
      

         I. enquête 21 + 22 augustus                     II. enquête vechten tegen de zee                        III. enquête twee weken kust            
 

 
 
 
 
 
 
 

         IV. enquête evenement   V. enquête internet 

 
Ook bij de antwoorden op deze vraag is er sprake van een grote afwijking tussen de 
enquêtes op locatie en die welke via het internet is gehouden. Ruim 45% van de 
respondenten van de internetenquête geeft aan 25 euro per jaar over te hebben voor een 
vrije horizon. Voor de enquêtes op locatie is dit circa 25%.  
 
Slechts 10% van de respondenten geeft aan 1 euro of minder over te hebben voor een 
vrije horizon zonder een hekwerk van windmolens voor de kust. Hieronder worden ook 
meegerekend degenen die vinden dat de overheid dit moet subsidiëren, dan wel geen 
geld te willen investeren in windmolens, omdat deze geen oplossing voor het 
energievraagstuk vormen.  
 
Circa 90% van de respondenten stelt dat zij 10 of meer euro per jaar over hebben voor 
een vrije horizon. Bedragen die in de categorie "anders" worden genoemd variëren van 
50 euro tot 1000 euro per jaar. 
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4. Conclusies 

Op 3 december 2013 bracht "ZKA Consultants en Planners" (verder te noemden ZKA) in 
opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het rapport "Onderzoek 
effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme" uit. Hun onderzoeksresultaat is 
gebaseerd op een enquête via Internet bij 2150 verblijfstoeristen en dagrecreanten, 
waarvoor geldt dat deze in 2013 de Nederlandse kust hebben bezocht voor recreatief 
bezoek en/of daar verbleven voor een korte vakantie. Aan deze doelgroep is een aantal 
scenario's voorgelegd van het plaatsen van een windmolenpark voor de kust waarbij de 
volgende aannames zijn gehanteerd: (1) één windmolenpark (32 windturbines), (2) een 
hoogte van minder dan 150 meter en (3) op verschillende afstanden: 6 km, 13 km en 23 
km. Eén van de conclusie van ZKA is dat naar mate de windmolens beter zichtbaar zijn, 
deze als hinderlijker worden ervaren door de bezoekers en reden kunnen zijn voor 
wegblijven.  

Ons onderzoek is gebaseerd op de situatie die ontstaat wanneer de huidige plannen 
voor het plaatsen van een hekwerk van windmolens voor de Zuid Hollandse kust met 
een hoogte van 200 meter wordt gerealiseerd. Dit perspectief is voorgelegd aan personen 
die op locatie (van Zandvoort tot Katwijk) de kust bezochten. Het aantal respondenten 
(bij vier onafhankelijke onderzoeken) bedroeg 264, verspreid over twee evenementen, 
een weekend en een periode van 2 weken in augustus. Daarnaast is een enquête via 
Internet uitgevoerd waarop 457 personen respondeerden. Circa 70% van de 
respondenten bezoeken de kust vaak (minimaal 10 maal per jaar).  

Geconcludeerd mag worden dat ons onderzoek representatiever is dan dat van ZKA6). 
Immers: (1) het perspectief is meer in overeenstemming met de realiteit en (2) de 
doelgroep is representatiever.  

De belangrijkste conclusies die uit ons onderzoek getrokken kunnen worden zijn de 
volgende. 

Bezoekers van de kust komen vaak en wonen dichtbij. 

Vijftig procent van de kustbezoekers komt vaak (meer dan tien keer) en woont dichtbij 
de kust (binnen 10 km).   

Weidsheid van de zee en ruimte worden als belangrijkste reden gezien voor 
strandbezoek, dit geldt ook voor een vrij uitzicht. 

De weidsheid van de zee en de ruimte wordt het vaakst als reden genoemd voor het 
kustbezoek. De kustbezoekers die vaak komen vinden het vrije uitzicht het belangrijkst, 
een ruime meerderheid vindt dit heel belangrijk (75%). Naarmate de kustbewoners van 
verder weg komt, neemt de waardering voor het vrije uitzicht af.  

Een hek van windmolens voor de kust met een hoogte van 200 meter binnen de 12 
mijlszone wordt als heel erg ervaren, zowel overdag als 's avonds. 

De kustbezoekers die vaak komen vinden in grote meerderheid (80%) het toekomstbeeld 
van het hekwerk van windmolens heel erg. Dit geldt ook, maar in mindere mate voor de 
minder frequente bezoekers (circa 60%). De lichtjes die 's avonds te zien zijn dankzij de 

                                            

6 ) Het onderzoek dat door GfK in opdracht van de Stichting Milieu en Natuur is uitgevoerd, kan niet serieus worden genomen. Bij 
dit onderzoek is het resultaat tot stand gekomen na aanpassing van de steekproef op basis van de respons.  
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windmolens worden overwegend als heel erg ervaren, met name door de respondenten 
die vlak bij de kust wonen . 

Een hek van windmolens voor de kust met een hoogte van 200 meter binnen de 12 
mijlszone wordt als reden gezien niet meer naar de kust te komen. 

Hoewel het altijd onzeker is of na plaatsing van het hekwerk van windmolens 
kustbezoekers al dan niet wegblijven7 ), blijkt uit het onderzoek dat met name de 
kustbezoekers die vaak komen op voorhand in meerderheid stellen niet  of minder naar 
de kust te komen wanneer dat het geval is. Zonder rekening te houden met de internet 
enquête, geeft 27% van de respondenten aan niet meer te willen komen, 33% minder te 
komen en 40% net zo vaak als vroeger. Wanneer de resultaten van de internet enquête 
worden meegenomen zijn de percentages: 35 % niet meer komen, 30% minder komen 
en 35 % net zo vaak komen. 

Er is een grote bereidheid om jaarlijks een bijdrage te leveren wanneer hiermee 
voorkomen kan worden dat het hekwerk van windmolens voor de kust er komt. 

Slechts 10% van de respondenten geeft aan slechts 1 euro per jaar of niets over te 
hebben ter voorkoming van het plaatsen van een zichtbaar hekwerk van windmolens 
voor de kust. Van deze 10% geeft meer dan de helft aan dat zij tegen windmolens zijn en 
er dus geen geld voor over hebben om deze elders te doen plaatsen of dat zij van mening 
zijn dat de overheid dit moet financieren. Circa 90% van de respondenten heeft meer 
dan 10 euro per jaar over voor een vrij uitzicht. 

Overeenkomsten en verschillen met ZKA onderzoek verklaard. 

De uitgangspunten in aanmerking nemend, zie ook de opmerking van ZKA hierover 8), 
wijken de uitkomsten van ZKA en ons onderzoek niet zoveel van elkaar af. Uit beide 
onderzoeken blijkt dat vrij uitzicht heel belangrijk wordt gevonden (beide onderzoeken: 
ruim 70%). Het percentage dat een windpark zeer storend vindt is bij het ZKA 
onderzoek aanzienlijk lager (10-34%) dan bij ons onderzoek (circa 70%)9). Het verschil 
in door ZKA (tussen 15% en 25%) en door ons gemeten percentage bezoekers dat niet 
meer (tussen de 25% en 35%) komt bij het verschijnen van een hekwerk van 
windmolens met een hoogte van 200 meter binnen de 12-mijlszone voor de gehele Zuid 
Hollandse kust, is te verklaren uit: (1) verschil in uitgangspunt met betrekking tot 
afstand en hoogte van de windmolen, (2) het feit dat ZKA de respondenten een beperkt 
windmolenpark toonde in plaats van een hekwerk van windmolens voor de gehele kust 
en (3) dat ons onderzoek op locatie plaatsvond. Het ZKA onderzoek wijst uit dat 
bezoekers eenmalig ruim 35 euro bereid zijn te betalen wanneer het windmolenpark uit 
het zicht wordt geplaatst. Uit ons onderzoek blijkt dat bezoekers bereid zijn jaarlijks een 
bijdragen te leveren die varieert tussen de 15 en 30 euro. 

  

                                            

7 ) Zie ook het rapport van ZKA"Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme"(3 december 2013), voetnoot 4. "Een deel 
van de bezoekers die aangeeft een bestemming (waarschijnlijk) niet te bezoeken als er een windpark voor de kust ligt, zal in de 
praktijk toch komen. Anderzijds kunnen ook bezoekers die aangeven een bestemming wel te (blijven) bezoeken met een windpark in 
de praktijk de bestemming toch niet meer bezoeken." 
8 ) Op pagina 8 van het rapport van ZKA "Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme"(3 december 2013) wordt al 
duidelijk dat wanneer er sprake is van een aaneengesloten rij windmolens voor de kust de resultaten van het onderzoek van ZKA 
aanzienlijk anders kunnen zijn: "Bij het interpreteren van de uitkomsten over de te verwachten effecten van een windpark binnen 
de 12-mijlszone moet rekening gehouden worden met het feit dat nadrukkelijk ondersoek is gedaan naar de effecten van één 
windpark op de beleving van de kust en het bezoek aan de kust met zicht op dit windpark. Er is geen onderzoek gedaan naar de 
effecten van meerdere windparken naast of achter elkaar." 
9 ) Merk hierbij op dat "onze" 70% meer in overeenstemming is met het percentage dat een vrij uitzicht belangrijk vindt! 
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Bijlage 1 Vragenlijst 
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Verzonden: Maandag 7 maart 2016 11:03 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: buurtschap Katwijkseweg Wassenaar 
Mede namens:  
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Geachte Minister Kamp, 
Wij zijn ervan overtuigd dat het windmolenpark IJMUIDEN VER een betere keuze is: het 
levert MEER energie op / het levert MINDER overlast voor de beroepsvaart en visserij. 
Het levert minder schade aan economie en natuur. Denk ook aan het toerisme en de daarbij 
behorende werkgelegenheid. 
Bovendien voorkomt IJMUIDEN VER horizonvervuiling (windmolens zijn immers dag en nacht 
zichtbaar) en wordt het unieke vrije uitzicht behouden. 
Gezien alle maatschappelijke kosten en baten bij elkaar op geteld is IJMUIDEN VER een 
juiste beslissing. 
 
Wij verzoeken u dan ook verder onderzoek te verrichten naar de financiele onderbouwing 
van het MER rapport. En alsnog te kiezen voor IJMUIDEN VER. 
 
met vriendelijke groet 

   
 

 
Reactie  
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Rijksoverheid 

Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten 1 en Il 

Persoonsgegevens: Bereikbaarheidsgegevens: 

1 :) 

1 :) 

Postcode* .______.I LJ Aanspreekvorm* 

Titel 
Huisnummer* 

Voorletters* 
1 1 

1 1 

Toevoeging 
Tussenvoegsel 

Straat* 
Achternaam* 

Mede namens Stichting Vrije Horizon [2J 
Bewonersplatform Leefbare Kust · 

Plaats* 

1 1 
Stichting Verplaats windmolens 

Telefoonnummer* 

Bedrijf/ Organisatie !stichting Vrije Horizon 1 C2J 
120160307 kabelbesluit 1 [2J 

E-mail adres* 

[2J 
~11 ----~1 

Correspondentie kenmerk 

Reageren 

[2J 
(71 Hierbij verklaar ik dat ik op het door 

mij opgegeven e-mailadres goed 
bereikbaar ben voor verdere 
correspondentie over het project. 

Een ieder kan reageren op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Kavelbesluiten 1 en II Hollandse Kust (zuid). Hierbij stellen wij het op prijs als u ingaat op de 
volgende vragen: 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke? 

Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat zou er anders moeten en waarom? 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 

Bijlagen 

U kunt ook bijlagen toevoegen, deze moeten in een van de onderstaande formaten aangeleverd worden: Microsoft Word (*.doe;* .docx), Microsoft Excel (* .xls; * .xlsx), 
Adobe PDF(* .pdf), Tekst bestanden ( * .txt), Plaatjes (*.gif;* .jpg; * .bmp). 
Selecteer een bestand (maximaal 25 MB): 

Bestand toevoegen )( Zienswijze Mer Kavelbesluiten pdf.pdf 

Privacy bepalingen 

De Rijksoverheid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de bepalingen in de Wet beschermingspersoonsgegevens. Uw 
bereikbaarheidsgegevens worden gebruikt voor verdere correspondentie over dit project. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat de inhoud van uw reactie niet te 
herleiden is tot uw persoon. De Rijksoverheid wijzigt inhoudelijk niets aan uw reactie. 

1 Akkoord en verzenden 1 



Bijlage bij zienswijze opNotitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kavelbesluiten I en 
II Hollandse Kust (zuid) - hierna te noemen MER kavelbesluiten I en II. 

Leeswijzer 

Per argument staat de pagina en de locatie op deze pagina in vet aangegeven. 
Daaronder in normale tekst - indien van toepassing - waar wij op reageren. 
Daaronder in cursief onze argumenten waarop wij toelichting / nader onderzoek wensen. 

Mochten hier onduidelijkheden over bestaan, dan kunt u mij bereiken op: 
telefonisch:  
schriftelijk:  

Met vriendelijke groet, 
 

 Stichting Vrije Horizon 

Pagina 7 - alinea 1 

Op dit moment wordt een aanvulling opgesteld op de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee voor 
het gebied Hollandse Kust, waarin ook een strook binnen de 12 mijlszone wordt aangewezen (zie 
paragraaf 2.1.7). 

In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage - 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) -  staat onder meer: 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 
gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar 
locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, 
natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld 
te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten 
windparken.’ 
Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie op zee 
voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie m.e.r. over te 
nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten 
genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht en binnen de 12-mijlzone. 
Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze te 
consulteren zijn. 

Pagina 7 - alinea 2 

Nationaal waterplan 2 (NWP2) en Beleidsnota Noordzee 2016-2021 

Voor de periode 2016-2021 is het Noordzee beleid verder uitgewerkt in het nationaal waterplan 2 
(NWP2) en als onderdeel hiervan in de nieuwe Beleidsnota Noordzee 2016-2021. Het ontwerp van 
beiden hee  ter inzage gelegen tot en met 22 juni 2015. Op 28 juli 2014 is de Noordzee 2050 
gebiedsagenda aan de Tweede kamer aangeboden (Kamerstukken II, 2013-14, 33 450, nr. 24). 
Aangezien de Noordzee 2050 gebiedsagenda en het masterplan voor de energie van de Noordzee 
tussen 2030 en 2050/2060 betrekking hebben op de middellange en lange termijn, en de 
kavelbesluiten voor Hollandse Kust (zuid) op korte termijn genomen dienen te worden, heeft  de 
Noordzee 2050 gebiedsagenda geen concrete betekenis voor de MER-en voor de kavelbesluiten. 

Wij kunnen bovenstaande opmerking niet anders duiden dan dat het plan is de MER-en niet verder 
te onderzoeken dan de effecten tot 2023. Wij verzoeken u om een meer holistische benadering, 
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waarbij u de cumulatieve effecten van alle plannen tot 2050 - en die zijn aanzienlijk - onderzoekt. 
Voor een MER wordt gekeken naar de cumulatieve effecten. Deze zullen na 2023 aanzienlijk 
toenemen. Derhalve ons verzoek om uw MER-en horizon uit te breiden met de plannen tot 2050 
en de resultaten van dit onderzoek mee te nemen in uw besluitvorming. Dit voordat er 
onomkeerbare besluiten genomen worden die onze Noordzee qua milieu qua leefbaarheid voor 
flora en fauna ernstige - en door een korte termijn horizon - zogenaamd onvoorziene schade 
kunnen toebrengen. 

Pagina 8 - 2’ alinea laatste regels. 

Ook nemen de kosten voor het aanleggen en onderhouden van de platforms toe. De aansluiting op 
de reeds aangewezen gebieden zorgt ervoor dat de vrije horizon in andere gebieden behouden 
blijft. 

Deze tekst wekt de suggestie dat ‘vrije horizon’ van belang is in de afweging van dit besluit. 
Helaas, niets is minder waar. Gebruikmaking van de zone tussen 10 - 12 mijl voor de Hollandse 
Kust geeft het grootste deel van de Nederlandse kust - met het grootste aandeel in toerisme - zicht 
op een industrieel hekwerk. Het aanzien van een ver-industrialiseerde Noordzee. Wij verzoeken u 
in het kader van deze MER verder te onderzoeken wat het effect is op de beleving van de 
Noordzee bij deze strandbezoekers bij uitvoering van deze plannen. Daarnaast verzoeken wij u te 
onderzoeken in hoeverre de beleving van een hekwerk aan windmolens zichtbaar vanaf de hele 
Hollandse kust effecten heeft op de volksgezondheid, het vermogen om - aan het strand - te 
ontprikkelen, te ontspannen en hierbij experts op dit gebied te raadplegen. Wij verzoeken u in dit 
onderzoek het alternatief van plaatsing uit het zicht te betrekken en te onderzoeken of de 
toekomstige kosten voor de volksgezondheid opwegen tegen de in dit document genoemde 
‘besparingen’. 

Pagina 10 - Alinea 1 

een onderbouwing van de noodzaak van uitbreiding van het gebied Hollandse Kust met een strook 
tussen de 10 en 12 NM 

De onderbouwing van de noodzaak is gebaseerd op - beperkte - financiële parameters. In het 
persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage - 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) -  staat onder meer: 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 
gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar 
locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, 
natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld 
te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten 
windparken.’ 
Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie op zee 
voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie m.e.r. over te 
nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten 
genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht en binnen de 12-mijlzone. 
Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze te 
consulteren zijn. 

een visualisatie en beschrijving van de landschappelijke gevolgen aan de hand van de criteria 
zichtbaarheid, beleving en dominantie 

De gebruikte visualisatie - ervan uitgaand dat u het hebt over het visualisatietool van het ministerie 
van I&M - , hoe schokkend op zichzelf, geeft geen realistisch beeld van de veel ernstiger 
werkelijkheid. Wij verzoeken u opnieuw onderzoek te doen op basis van werkelijke beleving door 
strandbezoekers naar de werkelijke gevolgen voor zichtbaarheid en landschapsdominantie voor 
het grootste deel van de Nederlandse - en voor 100% van de Hollandse kust. 

Pagina 10 - 2.1.7 Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) 
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Ecologie is een belangrijk onderwerp voor de belangenafweging bij het realiseren van windparken 
op zee. Daarom is door Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
en het ministerie van Economische Zaken een toetsingskader gemaakt, dat moet worden 
toegepast bij toekomstige besluitvorming over windenergie op zee. Aan de hand van dat 
toetsingskader zal bij het nemen van ruimtelijke besluiten, zoals de toekomstige aanwijzing van 
windenergie- gebieden en kavelbesluiten, worden beoordeeld of uitgesloten kan worden dat een 
windpark op zee afzonderlijk, of in cumulatie met andere windparken en andere activiteiten, 
ongewenste effecten op de ecologie zal hebben. Dat kader wordt het ‘Kader Ecologie en 
Cumulatie’ genoemd. 

Wij verzoeken u, in tegenstelling tot wat op pagina 7 van deze Notitie vermeld wordt, de horizon 
voor de cumulatieve effecten te verbreden en daar alle plannen tot 2050 bij te betrekken. Alleen 
dan kan men tot een (strategisch) inzicht komen van de cumulatieve effecten van de exploitatie 
van de Noordzee. 

Pagina 11 - alinea 5 

Volgens het concept scenario wind op zee wordt het transmissiesysteem op zee zodanig 
ontworpen dat het mogelijk is om op termijn de verder uit de kust gelegen windenergiegebieden 
met wisselstroom aan te sluiten op de platforms in de windenergiegebieden uit de routekaart. De 
platforms fungeren dan als “stapsteen”. 

In de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport transmissiesysteem wind op 
zee Hollandse Kust (zuid) staat op pagina 30 de volgende opmerking: “De platforms op zee van 
TOZ HKZ dienen niet als stapsteen naar verder gelegen windenergiegebieden en het Noordzee-
net, dit is vastgelegd in het ‘Scenario Windenergie op Zee’ [lit. 11, bijlage I].”  
Deze opmerking is strijdig met Alinea 5 op pagina 11 van deze notitie. Graag ontvangen wij een 
extra toelichting waarom deze strijdigheid bestaat en wat het juiste concept is. 

Pagina 12 - alinea 4 

Onderzoek naar de locatiekeuze in de MER-en 

In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee is nagegaan of windenergiegebied Hollandse Kust 
(zuid) geschikt is voor de realisatie van windenergie. In deze structuurvisie zijn de e ecten van 
windenergie in het gebied Hollandse Kust (zuid) op het detailniveau van een structuurvisie 
onderzocht vanuit de aspecten ecologie, scheepvaartveiligheid, overige gebruiks- functies (olie en 
gas, visserij, zandwinning etc.), geologie en hydrologie, landschap (zichtbaarheid) en 
cultuurhistorie en archeologie. Hierbij is ook gekeken naar de geschiktheid ten opzichte van de 
overige voor windenergie aangewezen gebieden (IJmuiden Ver, Hollandse Kust, Ten noorden van 
de Waddeneilanden, Borssele). In de MER-en is een nader onderzoek naar de geschiktheid van 
het gebied Hollandse Kust (zuid) voor windenergie dan ook niet nodig. Wel zal op hoofdlijnen de 
vergelijking tussen de gebieden worden gemaakt. Uiteraard zullen de MER-en wel in detail ingaan 
op de effecten van windenergie in het gebied zoals deze te verwachten zijn bij de realisatie van de 
uit te geven kavels. 

De locatiekeuze is gedaan op financiële argumenten. De milieu- en leefbaarheidsargumenten zijn 
daar niet in meegenomen. Wij verzoeken u in de MER op detailniveau een vergelijkingstabel op te 
nemen van de milieu- en leefbaarheidsaspecten van alle aangewezen windlocaties om tot een 
goede afweging te kunnen komen van de (cumulatieve) effecten voor zee(zoog)dieren, 
(trek)vogels en fouragerende vogels en fauna. Dit is ondersteunend aan het MER advies uit 2014 
(zie bijlage) 
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Pagina 19 - alinea 2, punt 3 

Het gebied aan de west- en zuidzijde van het windenergiegebied vangt wind af van de meer oost 
of noordoost gelegen gebieden. Kavels die daardoor minder vrije aanstroom van wind hebben zijn 
dan ook groter om de onderlinge afstand tussen windturbines te kunnen vergroten. 

De doelstellingen voor 2020 en 2023 staan onder druk. Het is dus zaak zo min mogelijk onderling 
verlies te bewerkstelligen. Wij verzoeken u daarom aanvullend onderzoek naar de totale opbrengst 
onder de meest ideale plaatsing tussen de velden Hollandse Kust (met invloed op reeds 
gerealiseerde velden) en plaatsing op IJmuiden Ver. (groter, meer ruimte, minder invloed op 
bestaande velden) 

Pagina 20 - laatste alinea 

In de MER-en zal de verkaveling vanuit het oogpunt van relevante aspecten zoals ecologie en 
scheepvaartveiligheid, onderzocht worden. Daarbij speelt ook de draagkracht van het gebied een 
rol: hoeveel windturbines kan je plaatsen in het gehele windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) 
gezien milieu, ecologie en andere belangen? Het is van belang om deze vraag ook voor het gebied 
in zijn geheel en in cumulatie te beantwoorden (en niet alleen voor de twee uit te geven kavels I en 
II), omdat het niet de bedoeling is dat achteraf blijkt dat de beschikbare fysieke of milieuruimte van 
het gehele gebied (of zelfs van meerdere aangewezen gebieden) door slechts twee kavels is 
opgebruikt. Op basis van het voorgaande volgt een verkaveling van het gebied, welke in  guur 3.8 
is weergegeven. Ook is daar indicatief het transmissiesysteem op zee Hollandse Kust met de 
platforms alpha en beta opgenomen. 

Zoals op de kaart op pagina 20 van deze Notitie is af te lezen, liggen de gebieden HKZ I en II zeer 
dicht bij scheepvaartroutes en ankergebieden. Andere gebieden (IJmuiden Ver) hebben daar veel 
minder hinder van. Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische mogelijkheid tussen 
een ‘aanvaring’ van op drift geraakte schepen en de platformen dicht onder de kust, de mogelijke 
milieugevolgen hiervan en welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te voorkomen c.q. te 
beperken.  
Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder uit de 
kust (IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen.  
Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter voorkoming 
van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw besluitvorming. Inclusief 
de geraamde economische gevolgen van een dergelijke ramp. 

Pagina 20 - alinea 3 

Het is de trend om naar steeds grotere turbines te gaan. Echter vanuit oogpunt van kosten en 
risico’s is het de vraag of de allergrootste turbines, die nu alleen nog op de tekentafel bestaan, 
daadwerkelijk in de kavels I en II gebouwd zullen worden. Het lijkt daarbij overigens niet wenselijk 
om (veel) meer milieuruimte uit te geven dan mogelijk benut gaat worden; immers bij de uitgifte 
van volgende kavels zal deze ruimte in de cumulatie meegewogen dienen te worden. Dit zal in de 
kavelbesluiten vastgelegd worden. 

De MER heeft als doel de milieu effecten te onderzoeken. Ook op langere termijn. Het is inmiddels 
bekend dat de ontwikkelaars zich richten op turbines van 7 MW of meer. Dit is ook terug te zien in 
de vergunningen voor Borssele, welke een maximale tiphoogte van 250 meter toestaan. Wij 
verzoeken u dan ook uit te gaan van deze technologie en de hierdoor te verwachten effecten. Wij 
verwachten - zie ook het interview in De Volkskrant van 10 juni 2015 met de heer Eecen van ECN 
- dat na 2023 ongeveer 25% van het Nederlandse Noordzeegebied volgezet wordt met 
windturbines. Zeer wel mogelijk van een veel grotere capaciteit. Wij verzoeken u dan ook de 
cumulatieve effecten hiervan op zee(zoog)dieren, trek- en foeragerende vogels en zeefauna in 
kaart te brengen, tot 2050. 
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Pagina 24 - laatste alinea 

Niet alle parameters uit de tabel zijn even belangrijk wat betreft  de te verwachten meest kritische 
milieueffecten, en behoeven naar verwachting dan ook niet allemaal vastgelegd te worden in de 
uiteindelijk uit te geven bandbreedte. Bepalend voor de effectbepaling in de MER-en zijn met 
name: 
• het aantal windturbines; 
• de diameter van de rotor van de windturbines; 
• het type fundering en de hei-energie die benodigd is bij het heien van funderingen (en daarmee 

het geluidsniveau), en de tiphoogte en tiplaagte van de windturbines. 

Wij kunnen ons voorstellen dat niet alle factoren even zwaar meegewogen worden. Graag 
vernemen wij van u of en zo ja welke wegingsfactor er aan de effectbepalende factoren gegeven 
worden. Wij zien deze dan graag terug in de uiteindelijke rapportage over de cumulatieve effecten 
op flora en fauna. 

Pagina 26 - Tabel 

In de tabel op pagina 26 van uw notitie geeft u een bandbreedte aan. Graag vernemen wij van u 
welke aantallen slachtoffers onder vogels en zee(zoog)dieren voor deze MER als ‘acceptabel’ 
worden gezien.  

Wij verzoeken u ook te onderzoeken wat de cumulatieve effecten van elektromagnetische velden 
en laagfrequente geluidsgolven onder water op zee(zoog)dieren hebben. 
Wij verzoeken u te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen de toenemende stranding van 
potvissen en andere zeezoogdieren en de toenemende industriële benutting van de Noordzee. 
Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten op de leefomgeving van zee(zoog)dieren zijn van 
concentratie van de bouw op één locatie (IJMuiden Ver) ten opzichte van de bouw op verspreide 
locaties. 

Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook Hollandse 
Kust en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels op pagina 11 en 
kaart zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind (http://www.noordzee.nl/wp-
content/uploads/2011/06/Frisse Zeewind2 2005.pdf). Tevens verzoeken wij u aan te geven 
waarom - naast het kostenaspect - gekozen wordt voor bebouwing van een gebied waarin - 
volgens dit rapport van de gezamenlijke natuurorganisaties - de habitat het meest kwetsbaar is.  

In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage - 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) -  staat onder meer: 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 
gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar 
locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, 
natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld 
te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten 
windparken.’ 
Wij verzoeken u dit advies van de Commissie m.e.r. over te nemen en alsnog onderzoek te doen 
naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten genomen worden. Mochten deze 
onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze te consulteren zijn. 

Pagina 27 - 5.1 Mogelijke effecten landschap, recreatie en toerisme 

Landschap en zichtbaarheid, vanwege het feit dat de windturbines zichtbaar zijn vanaf toeristische 
locaties aan de kust.  
Recreatie en toerisme, vanwege de mogelijke invloed van het windpark op recreatief gebruik van 
de Noordzee en de kustzone 

Gebruikmaking van de zone tussen 10 - 12 mijl voor de Hollandse Kust geeft het grootste deel van 
de Nederlandse kust - met het grootste aandeel in toerisme - zicht op een industrieel hekwerk. Het 
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aanzien van een ver-industrialiseerde Noordzee. Wij verzoeken u in het kader van deze MER 
verder te onderzoeken wat het effect is op de beleving van de Noordzee bij deze strandbezoekers 
bij uitvoering van deze plannen. Daarnaast verzoeken wij u te onderzoeken in hoeverre de 
beleving van een hekwerk aan windmolens zichtbaar vanaf de hele Hollandse kust effecten heeft 
op de volksgezondheid, het vermogen om - aan het strand - te ontprikkelen, te ontspannen en 
hierbij experts op dit gebied te raadplegen. Wij verzoeken u in dit onderzoek het alternatief van 
plaatsing uit het zicht te betrekken en te onderzoeken of de toekomstige kosten voor de 
volksgezondheid opwegen tegen de in dit document genoemde ‘besparingen’. 

Wij verzoeken u onderzoek te doen volgens de kwantitatieve en kwalitatieve methode en aan te 
geven of en hoe vaak de windturbinevelden zichtbaar zijn vanaf de kust. 

Wij verzoeken u een belevingsonderzoek onder strandbezoekers en kustbewoners te doen naar 
de zichtbaarheid van deze platformen en de effecten hiervan op de (geestelijke) volksgezondheid.  

Wij verzoeken u uw onderzoek uit te breiden met een kwantitatief onderzoek teneinde de 
hoeveelheid recreanten in kaart te brengen waarop de kwalitatieve effecten op van toepassing zijn. 

Wij verzoeken u de effecten van de zichtbaarheid van de rode signaallichten in kaart te brengen 
alsmede de effecten hiervan op de volksgezondheid.  

Tevens verzoeken wij u de gevonden effecten van alle bovengenoemde onderzoeken te relateren 
aan het verdwijnen van deze effecten bij bebouwing op IJmuiden Ver.  

Pagina 27 - 5.1 Mogelijke effecten scheepvaart, vanwege de scheepvaartactiviteiten in en in 
de nabijheid van de kavels; 

Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische mogelijkheid tussen een ‘aanvaring’ van 
op drift geraakte schepen en de platformen dicht onder de kust, de mogelijke milieugevolgen 
hiervan en welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te voorkomen c.q. te beperken.  
Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder uit de 
kust (IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen.  
Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter voorkoming 
van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw besluitvorming. 

Pagina 27 - 5.1 Mogelijke effecten vogels, vleermuizen en onderwaterleven 

Wij verzoeken u in uw onderzoeken mee te nemen of het effect van de aanleg van (verspreide) 
windturbinevelden een andere aanslag pleegt op de leefomgeving van de bestaande en trekkende 
habitat dan bij de aanleg van grotere, geconcentreerde velden verder op zee. Tevens verzoeken 
wij u aan te geven op welke criteria men meent te moeten kiezen voor elk van beide alternatieven, 
voorzien van een wegingsfactor voor elk der criteria. 

Pagina 27 - 5.1.1 Elektriciteitsopbrengst en vermeden emissies 

De belangrijkste reden om windinitiatieven te realiseren, is het opwekken van duurzame energie. 
Van de te onderscheiden alternatieven wordt daarom in de MER-en berekend hoeveel elektriciteit 
wordt opgewekt. Ook kan worden bepaald welke uitstoot van schadelijke stoffen het windpark 
vermijdt in vergelijking met de situatie dat dezelfde energie wordt opgewekt op conventionele 
wijze, zoals met behulp van kolen- en gasverbranding. Een vergelijking wordt gemaakt met de 
emissies van de huidige brandstofmix die wordt gebruikt in Nederland voor opwekking van 
elektriciteit. In de MER-en wordt tevens aandacht besteed aan hoeveel energie het kost om 
turbines te produceren en te plaatsen en wat het effect van het windpark Luchterduinen op de 
elektriciteitsproductie in Hollandse Kust (zuid) en vice versa is. 
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Wij verzoeken u in deze studie de ‘stand by’ effecten op te nemen van bestaande of nog te 
ontwikkelen fossiele energiecentrales. 
Wij verzoeken u bij ‘vermeden emissies’ de CO2 uitstoot mee te nemen van meestook van bio-
brandstof en de kosten hiervan per opgewekt kWh, gebaseerd op € 4 miljard SDE+ subsidie.  

Pagina 28 - Zeezoogdieren (zeehonden en bruinvissen) 

Voor wat betreft  zeehonden zijn met name de ligplaatsen in de Voordelta en de Waddenzee van 
belang. Aandacht wordt besteed aan het aantal beïnvloede dieren ten opzichte van het totale 
aantal dieren binnen het Nederlands Continentaal Plat en de gehele Noordzee. Ook wordt 
aandacht besteed aan het bouwtempo van funderingen want dit bepaalt de mate waarin effecten 
zich telkens opnieuw voordoen en ook of steeds dezelfde dieren worden beïnvloed dan wel een 
ander deel van de populatie. Het werkt bij zeezoogdieren door in de duur van de blokkade van 
foerageergebieden en migratieroutes en in de verstoring door onderwatergeluid. 
Inzichtelijk wordt gemaakt wat de effecten in zowel de aanleg-, exploitatie- als de verwijderingsfase 
zijn, of het om tijdelijke dan wel permanente effecten gaat en wat de cumulatieve effecten kunnen 
zijn van windturbines in het gebied Hollandse Kust (zuid) met overige projecten en activiteiten, 
zowel in tijd als in ruimte. Hierbij wordt zowel naar ster e als aantasting van het leefgebied 
gekeken. Dit alles zal zoveel mogelijk worden gekwantificeerd. Zo wordt per type verstoring 
aangegeven hoeveel individuen van welke soorten hierbij zijn betrokken (ordegrootte, bijvoorbeeld 
in aantalsklassen) en welk deel van de populatie minimaal en maximaal (worst case) beïnvloed 
wordt. Er wordt hierbij getoetst aan de gunstige staat van instandhouding zoals beschreven in de 
Flora- en faunawet. Daar waar nodig wordt ook getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998. 

Graag zien wij in deze studie opgenomen bij welke hoeveelheden dode / gewonde zeezoogdieren 
er een ‘no-go’ is voor deze plannen.  
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook Hollandse 
Kust en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels op pagina 11 en 
kaart zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind (http://www.noordzee.nl/wp-
content/uploads/2011/06/Frisse Zeewind2 2005.pdf). Tevens verzoeken wij u aan te geven 
waarom - naast het kostenaspect - gekozen wordt voor bebouwing van een gebied waarin - 
volgens dit rapport van de gezamenlijke natuurorganisaties - de habitat het meest kwetsbaar is.  

In deze studie zou ook een vergelijking van deze gegevens met de effecten van een grote 
ontwikkeling op IJmuiden Ver inzichtelijk gemaakt moeten worden om een afweging te maken 
welke ontwikkeling op welke locatie het meest diervriendelijk is. 

Pagina 29 - Toetsing effecten en Kader Ecologie en Cumulatie: acceptabele grenzen op 
populatieniveau 

In het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) is onderzocht wat de gecumuleerde ecologische 
effecten kunnen zijn van bestaande en in aanbouw zijnde windparken op zee met de tien 
windparken op zee die in het Energieakkoord zijn afgesproken. Er is daarbij gekeken naar de 
effecten van windparken buiten de 12 mijlszone (zie ook paragraaf 5.2.2). Doel van het KEC is om 
te kunnen bepalen of de (bouw van) alle windparken, samen met enkele andere activiteiten op 
zee, tot onaanvaardbare negatieve ecologische effecten leiden. Zo nodig kunnen dan voorschriften 
worden opgenomen in de kavelbesluiten waarmee deze effecten worden voorkomen of verminderd 

In het Energieakkoord zijn geen locaties opgenomen. Alleen aantallen. De locatie Hollandse Kust 
is een locatie welke buiten de energieafspraken om, besloten is door EZ vanwege (veronderstelde) 
financiële voordelen. Wij verzoeken nader en/of verder vergelijkend onderzoek naar de effecten 
van 2100 MW op IJmuiden Ver in relatie tot de plannen HK zuid I en II, III en IV, en de HK Noord I 
en II. 

Pagina 30 - overige gebruiksfuncties 

Voor wat betreft het beschrijven van de effecten op recreatie en toerisme zal in de MER-en gebruik 
worden gemaakt van het onderzoek van Decisio. Zij hebben onderzoek uitgevoerd naar de 
regionale maatschappelijke en economische effecten van windparken op zee. Verder zal een 
overzicht gegeven worden van uitgevoerd onderzoek op het gebied van effecten van windturbines 
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op recreatie en toerisme. Ook wordt aangegeven wat een windpark eventueel kan bijdragen aan 
de regionale economie; denk daarbij aan havenactiviteiten, toeristisch bezoek aan het windpark 
etc.. Het effect op recreatie en toerisme kan mede afhankelijk zijn van de zichtbaarheid van 
windturbines vanaf de kust. Zichtbaarheid wordt in de MER-en beschreven bij het aspect 
‘landschap’ 

Wij maken bezwaar tegen het gebruik van het onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat de 
door Decisio beschreven effecten gebaseerd zijn op verouderde informatie en op een onjuist beeld 
voor de nieuw ontstane situatie, zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van Den Helder tot 
Hoek van Holland. Dit wordt door Decisio zelf aangegeven in hun rapport. De Minister heeft al 
aangegeven een hernieuwd onderzoek te laten doen naar de effecten van de nieuwe situatie.  

Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” http://vrijehorizon.nl/
wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.pdf. 

Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van Stichting 
Vrije Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. http://vrijehorizon.nl/wp-content/
uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf 

Pagina 31 - 5.1.6. Landschap 

De zichtbaarheid van windturbines vanaf de kust zal in de MER-en worden gevisualiseerd aan de 
hand van (foto)visualisaties vanaf diverse kustplaatsen, voor de dagperiode en indien mogelijk ook 
voor de nachtperiode. De bandbreedte van windturbines wordt weergegeven, dus een alternatief 
met minder maar grotere turbines en een alternatief met meer maar kleinere turbines. De 
windturbines in kavel I en II worden gevisualiseerd. De windturbines in kavel III en IV zullen in de 
MER-en voor die betre ende kavels gevisualiseerd worden, waarin tevens het beeld wordt 
weergegeven van windturbines in alle kavels, dus van kavel I, II, III en IV. Indien mogelijk wordt 
voor het visualiseren gebruik gemaakt van de viewer, zie h ps://www.noordzeeloket.nl/functies-en-
gebruik/windenergie/viewer/. Dan wordt de bandbreedte van windturbines in het MER voor de 
kavels I en II in de viewer weergegeven. Deze bandbreedte wijkt iets af van de opstellingen die nu 
zijn gevisualiseerd in de viewer (namelijk 4 en 8 MW turbines). 

Wij verzoeken u deze visualisatie niet te gebruiken, maar gebruik te maken van echte foto’s van 
bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand. Deze zijn aan te passen naar de afstand van 18 km 
uit de kust (er verdwijnt dan 15 meter minder achter de bolling van de horizon) en de hoogte van 
de turbines. Bij een voorbeeld van 190 m tiphoogte op 18 km in de nieuwe situatie ten opzichte 
van Luchterduinen (130 m op 23 km uit de kust) is de zichtbaarheid als volgt:  

Luchterduinen: 130 m - 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter, 

HK zuid III en IV: 190 m - 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter. 

Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool. 

Pagina 32 - tabel 5.1- zeezoogdieren 

Wij verzoeken aanvullend onderzoek op de effecten van (sterk wisselende) electromagnetische 
velden op (het oriëntatievermogen) van zeezoogdieren 

Wij verzoeken u extra onderzoek tussen de in deze Mer-en te meten (cumulatieve) effecten op 
zeezoogdieren en ander onderwaterleven en de resultaten voor beiden indien 2100 MW 
geconcentreerd geplaatst wordt op IJmuiden Ver om de verschillen in effecten on beeld te krijgen. 

Pagina 33 - tabel 5.1 - overige gebruiksfuncties - Recreatie en Toerisme 
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Wij verzoeken u voor het onderzoek naar effecten op Recreatie en Toerisme geen gebruik te 
maken van het onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat de door Decisio beschreven effecten 
gebaseerd zijn op verouderde informatie en op een onjuist beeld voor de nieuw ontstane situatie, 
zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van Den Helder tot Hoek van Holland. Dit wordt door 
Decisio zelf aangegeven in hun rapport. De Minister heeft al aangegeven een hernieuwd 
onderzoek te laten doen naar de effecten van de nieuwe situatie.  

Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” http://vrijehorizon.nl/
wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.pdf. 

Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van Stichting 
Vrije Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. http://vrijehorizon.nl/wp-content/
uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf 

Pagina 33 - tabel 5.1 - Landschap 

Wij verzoeken u de visualisatie van het Ministerie van I&M  niet te gebruiken, maar gebruik te 
maken van echte foto’s van bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand of veldonderzoek aan de 
kust. Foto’s zijn aan te passen naar de afstand van 18 km uit de kust (er verdwijnt dan 15 meter 
minder achter de bolling van de horizon) en de hoogte van de turbines. Bij een voorbeeld van 190 
m tiphoogte op 18 km in de nieuwe situatie ten opzichte van Luchterduinen (130 m op 23 km uit de 
kust) is de zichtbaarheid als volgt. 

 1. Luchterduinen: 130 m - 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter. 

 2. HK zuid III en IV: 190 m - 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter. 

Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool. 

Wij verzoeken u nader onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van concentraties van 
windturbinevelden op het microklimaat. Er zijn aanwijzingen dat - door menging van de lucht vlak 
boven zee en de bovengelegen luchtmassa’s - er meer mist- en regenvorming zal plaatsvinden. 
Onderzoek aan de State University van New York wees uit dat de plaatsing van een zeer groot 
windturbineveld in Texas de oorzaak is van een stijging van de oppervlaktetemperatuur met 0,7% 
in tien jaar tijd. Dit zou veroorzaakt worden doordat de windturbines ’s nachts warme lucht naar 
beneden trekken. (mening van lucht van verschillende temperaturen) 

Pagina 34 - 5.2.2 Cumulatie 

De milieueffecten die gepaard gaan met de voorgenomen activiteiten kunnen cumuleren met de 
effecten van andere plannen, projecten en handelingen. Het is van belang om goed af te bakenen 
welke plannen, projecten en handelingen meegenomen worden in de cumulatie. In ieder geval 
dient het te gaan om plannen, projecten en handelingen die leiden tot relevante effecten, dat wil 
zeggen effecten die samen met de effecten die optreden bij de voorgenomen activiteiten leiden tot 
een groter totaaleffect. 

Voor het onderdeel cumulatie zal eveneens gebruik worden gemaakt van het Kader Ecologie en 
Cumulatie (KEC) dat het Rijk hee  opgesteld conform het nationaal waterplan (2009-2015). In dit 
afwegingskader wordt ingegaan op de cumulatieve ecologische effecten van het realiseren van 
alle windparken conform de uitrol volgens het energieakkoord waarbij ook verwachte buitenlandse 
windparkontwikkelingen zijn meegenomen. Het KEC wordt op basis van relevante informatie uit de 
planMER behorende bij de Rijksstructuurvisie Windenergie op zee Aanvulling Hollandse Kust nog 
aangevuld. Deze versie vormt het uitgangspunt bij beoordeling van de effecten in cumulatie. 

Wij verzoeken de effecten van de plannen tot 2050 te incorporeren in uw onderzoek. Aangezien de 
cumulatieve effecten onderzocht worden, en de grootste ontwikkelingen op de Noordzee pas na 
2023 gepland en uitgevoerd worden, is de beperking tot 2023 een ontkenning van de totale 
cumulatieve effecten.  

Pagina 38 - Bijlagen 

Wij verzoeken u in de bijlagen de volgende rapporten op te nemen:  

0038



“Badplaatsen de mist in?” http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-
in-vr-2015081-def.pdf. 

“Enquêtes invloed windmolens op strandbezoek” http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/
2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf 

Bijlage - Persbericht MER structuurvisie wind op zee 
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24 maart 2014                 Commissie voor de milieueffectrapportage 

Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2775 
Voor nadere informatie kunt u contact opneme

Persbericht� milieueffectrapport structuurvisie wind op zee 
 

Onvoldoende informatie over beste loca�
ties windparken op zee 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de structuurvisie 
wind op zee beoordeeld. Uit het rapport wordt niet duidelijk welke locaties 
van windparken het beste scoren op energieopbrengst, natuur en milieu. Ook 
is nader onderzoek noodzakelijk naar de (cumulatieve) effecten van windpar-
ken op vogels en onderwaterleven. De Commissie m.e.r. adviseert deze in-
formatie alsnog te geven. 
 
Het plan 
De rijksoverheid zoekt ruimte voor nieuwe windparken op de Noordzee binnen de 
zoekgebieden ‘Hollandse Kust’ en ‘Ten Noorden van de Waddeneilanden’. De 
structuurvisie Wind op Zee legt de nieuwe gebieden voor windparken vast.  
 
Voorafgaand hieraan zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. 
Op verzoek van de ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken 
toetste de Commissie m e r. de kwaliteit van het rapport. 
 
Het advies 
Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aan-
wezig is om het gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keu-
zeruimte om te zoeken naar locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die 
het beste scoren op energieopbrengst, natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter 
niet plaatsgevonden. 
 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde af-
weging te kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rap-
port de keuzeruimte in beeld te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of 
juist zoveel mogelijk aaneengesloten windparken. Verspreid gelegen windparken 
profiteren beter van het windaanbod. Aaneengesloten windparken hebben voorde-
len voor de aansluiting op het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld via een ‘stopcontact op 
zee’. Ook kunnen hiermee onderwaterreservaten gerealiseerd worden. 
 
Het rapport geeft aan dat door het nemen van mitigerende maatregelen de aantas-
ting van de natuur op de Noordzee beperkt zal zijn (vogelslachtoffers en onge-
wenste geluideffecten door heien voor bruinvissen en zeehonden). De Commissie 
m.e r. vindt deze uitspraak niet goed onderbouwd. Het is namelijk nog onduidelijk 
wat de ecologische draagkracht van de Noordzee is. 
 
Commissie m.e.r. 
De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van 
deskundigen. Zij adviseert onder meer over de inhoud en kwaliteit van milieueffect-
rapportages en – studies. Zij spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van een ini-
tiatief. Informatie over het werk van de Commissie m.e.r. is te vinden op 
www commissiemer.nl. 
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Zie bijlagen zienswijze 0035:  
 
Bijlage: “Badplaatsen de mist in?” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-
in-vr-2015081-def.pdf 
 
Bijlage: “Enquêtes invloed windmolens op strandbezoek” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-
invloed-windmolens -op-strandbezoek-definitief.pdf 
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Verzonden: Maandag 7 maart 2016 15:59 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Reactie  
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid) 
Postbus 248 
2250 AE  VOORSCHOTEN. 
 
 
 
 
Noordwijk, 7 maart 2016 
 
 
 
 
Betreft: indienen zienswijze op concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Milieueffectenrapportage Kavelbesluiten I + II Hollandse Kust (Zuid). 
 
 
MH., 
 
Hierbij heb ik de volgende vragen met betrekking tot de concept Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectenrapportage Kavelbesluiten I en II 
Hollandse Kust (Zuid). 
 

 De kust geeft een aantrekkingskracht en beleving voor bewoners en 
bezoekers die uniek is. Een weidse horizon met prachtige luchten en 
ondergaande zon.  Met het plaatsen van windmolens op 10-12 mijl 
voor de kust komt hier een abrupt einde aan. Het park Luchterduinen, 
dat er nu reeds staat, is helaas niet meer weg te nemen. Dit park 
neemt 5% van onze mooie horizon in beslag maar wat als er straks 
geen enkel stuk vrije horizon meer te vinden is?  De zonsondergang 
wordt gehinderd door allemaal palen op de einder.  Welke gevolgen 
heeft dit voor de volksgezondheid?  Mensen komen immers voor 
rust, een prachtige en vrije horizon, zonsondergangen die niet gestoord 
worden door windmolens en geen rode knipperlichten in het donker. 
Als inwoners van een kustplaats weet ik uitervaring dat de reeds 
geplaatste windmolens veel vaker te zien zijn dan wordt beweerd door 
de overheid en op ieder tijdstip van de dag. Het effect is dus vele 
malen groter dan een aantal dagen in de zomer. 
 

 Het onderzoeksrapport van Decisio naar de effecten voor Toerisme en 
Recreatie klopt niet. Reden hiervoor is, dat de door Decisio beschreven 
effecten gebaseerd zijn op verouderde informatie, alleen een klein park 
bij Egmond aan Zee en op een onjuist beeld voor de nieuw ontstane 
situatie, zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van Den Helder tot 
Hoek van Holland. Dit wordt door Decisio zelf aangegeven in hun 
rapport. Ik verzoek u dan ook om geen gebruik te maken van dit 
rapport. De Minister heeft al aangegeven een hernieuwd onderzoek te 
laten doen naar de effecten van de nieuwe situatie.  
Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de 
mist in?” http://vrijehorizon.nl/wp-
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content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.pdf. 
 
Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek 
in opdracht van Stichting Vrije Horizon onder strandbezoekers, gedaan 
in augustus 2015. http://vrijehorizon.nl/wp-
content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-
strandbezoek-definitief.pdf 

 

 Wat zijn de gevolgen voor het klimaat?  Onderzoek naar de risico’s 
van weerkundige en klimatologische aard zijn een must.  Er zijn 
onderzoeken waaruit blijkt dat windturbines voor de kust aanleiding zijn 
voor meer wolk- en mistvorming, (zeevlam) en zelfs op den duur 
temperatuurverhoging.  Wilt u als commissie MER deze 
onderzoeken meenemen in uw rapportage? 
 

 Voor de kust bij Rotterdam liggen dagelijks vele schepen te wachten 
om te laden en te lossen in de haven van Rotterdam.   Wat gebeurt er 
als zo’n schip los raakt van het anker, op drift slaat en tussen de 
windmolens terechtkomt.  Wat zijn dan de gevolgen voor het milieu 
zowel op land als op zee? 

 

 Wat is het effect voor de vele dieren, zoogdieren, die op en onder 
water ( in dit geval de Noordzee) leven?   Recentelijk zijn er 
potvissen op Texel aangespoeld, zijn deze beesten gedesoriënteerd 
geraakt door het geluid van de windmolenparken voor de kust? 

 
 

 
In afwachting van uw antwoorden  
 
Vriendelijke groeten 
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Verzonden: Maandag 7 maart 2016 16:00 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters: . 
Straat: Zeereep 
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Ja, de milieu- en leefbaarheidsaspecten. 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Nee, deze effecten moeten worden meegenomen. Helaas zijn deze niet op geld 
waardeerbaar en alles draait om geld. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
De prijs van een vrije horizon is niet te bepalen en wordt niet op waarde geschat. 
 
Reactie  
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid) 
Postbus 248 
2250 AE  VOORSCHOTEN. 
 
 
 
 
Noordwijk, 7 maart 2016 
 
 
 
 
Betreft: indienen zienswijze op concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Kavelbesluiten I + II Hollandse Kust (Zuid) 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij stuur ik u de volgende vragen c.q. opmerkingen die betrekking hebben 
op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Kavelbesluiten I en II 
Hollandse Kust (Zuid). 
 

 De kust geeft een beleving voor bewoners en bezoekers die uniek is. 
Een weidse horizon met prachtige luchten en ondergaande zon.  Met 
het plaatsen van windmolens op 10-12 mijl voor de kust komt hier een 
abrupt einde aan voor de komende 25 jaar.   Er is een groot verschil of 
de windmolens over de hele horizon waarneembaar zijn, zoals nu is 
gepland, of slecht in 5% van het zichtveld. Welke gevolgen zal dit 
hebben? Mensen komen immers voor een vrije horizon, 
zonsondergangen die niet gestoord worden door windmolens en geen 
rode knipperlichten in het donker. 
Als bewoner van de Zeereep in Noordwijk kan ik u verzekeren dat de 
reeds geplaatste windmolens veel vaker te zien zijn dan wordt beweerd 
door de overheid.  Het effect is dus vele malen groter dan een aantal 
dagen in de zomer. 
 

 Ik verzoek u voor het onderzoek naar effecten op Recreatie en 
Toerisme geen gebruik te maken van het onderzoek van Decisio. 
Reden hiervoor is, dat de door Decisio beschreven effecten gebaseerd 
zijn op verouderde informatie en op een onjuist beeld voor de nieuw 
ontstane situatie, zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van Den 
Helder tot Hoek van Holland. Dit wordt door Decisio zelf aangegeven in 
hun rapport. De Minister heeft al aangegeven een hernieuwd 
onderzoek te laten doen naar de effecten van de nieuwe situatie.  
Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de 
mist in?” http://vrijehorizon.nl/wp-
content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.pdf. 
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Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijs ik naar onderzoek in 
opdracht van Stichting Vrije Horizon onder strandbezoekers, gedaan in 
augustus 2015. http://vrijehorizon.nl/wp-
content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-
strandbezoek-definitief.pdf 

 

 Wat zijn de gevolgen voor het klimaat?  Onderzoek naar de risico’s van 
weerkundige en klimatologische aard zijn een ‘must’.  Er zijn 
onderzoeken waaruit blijkt dat windturbines voor de kust aanleiding zijn 
voor meer wolk- en mistvorming, (zeevlam) en zelfs op den duur 
temperatuurverhoging.  Wilt u als commissie MER deze onderzoeken 
meenemen in uw rapportage? 
 

 Voor de kust bij Rotterdam liggen dagelijks vele schepen te wachten 
om te laden en te lossen in de haven van Rotterdam.   Wat gebeurt er 
als zo’n schip los raakt van het anker, op drift slaat en tussen de 
windmolens terechtkomt.  Wat zijn dan de gevolgen voor het milieu 
zowel op land als op zee? 

 

 Vogeltrek vindt - volgens de vogelbescherming - dichter onder de kust 
plaats. De voorgenomen locaties kunnen een ernstige verstoring van 
deze trek geven met mogelijk duizenden onschuldige 
trekvogelslachtoffers. Plaatsing verder uit de kust brengt dit risico 
enorm terug. Graag zien wij hier verder onderzoek naar.  

 

 De locatiekeuze is gedaan op financiële argumenten. De milieu- en 
leefbaarheidsargumenten zijn daar niet in meegenomen. Wij verzoeken 
u in de MER op detailniveau een vergelijkingstabel op te nemen van de 
milieu- en leefbaarheidsaspecten van alle aangewezen windlocaties 
om tot een goede afweging te kunnen komen van de (cumulatieve) 
effecten voor zee(zoog)dieren, (trek)vogels en foeragerende vogels en 
fauna. Dit is ondersteunend aan het MER advies uit 2014 (zie bijlage) 

 
Tot slot wil ik u vragen: wat is de prijs van een vrije horizon? Een vrije horizon 
is niet op geld te waarderen. 
De locatie voor de windmolens kan maar een keer worden bepaald. Als deze  
eenmaal zijn geplaatst, bepalen deze voor decennia de horizon van de 
Nederlandse kust. 
 
In afwachting van uw antwoorden en de milieueffectenrapportage verblijf ik, 
 
Met vriendelijke groeten, 
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Verzonden: Maandag 7 maart 2016 17:23 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters: . 
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
• Het is procedureel onbehoorlijk dat er geen integrale NDR wordt opgesteld vanuit de 
opgave om 2100MW te installeren bij de HK, en dat vermogen aan land te brengen. 
• In de NDR wordt alleen uitgegaan van 1400MW in HKZuid, terwijl de invulling van de 
700MW voor HKNoord niet wordt beschreven. 
• Er wordt onbehoorlijk vooruitgelopen op de besluitvorming over HKZ III en IV binnen 
de 12 mijlszone. 
• De keuze om 1400MW vanuit HKZuid I,II,III en IV op de hoogspanningsstations 
Maasvlakte of Wateringen aan te sluiten, is niet noodzakelijk en doelmatig en brengt extra 
kosten mee voor aanpassing van deze hoogspanningsstations, omdat deze geen vier velden 
kunnen accommoderen, terwijl het nieuw gebouwde hoogspanningstation Beverwijk 
daarvoor wel is ontworpen. 
• In de NDR wordt qua diepgang onvoldoende beschreven dat hoogspanningsstation 
Beverwijk juist ontworpen is om aan te sluiten op grote windparken. 
• De keuze om een systeem op te bouwen op basis van de capaciteit van een 220kV 
kabel, die 350 MW kan transporteren, zou even goed tot een transformator station van 
1050MW bij HKzuid en een transformator station van 1050MW bij HKNoord kunnen leiden, 
zodat er een kostbaar transformator station van 700MW minder opgericht behoeft te 
worden. De doelmatigheid van de twee transformator stations bij HKZuid moet diepgaander 
worden onderbouwd 
• Het is onvoldoende onderbouwd waarom IJmuidenVER buiten de alternatieven wordt 
gelaten. 
• Er zijn helemaal geen alternatieven genoemd. Zelfs niet voor de vakken binnen de 12 
mijlszone. Er moeten voor kavels I en II alternatieven buiten de 12 mijl worden beschreven 
in een MER. 
• Het is onbetrouwbaar en onbehoorlijk bestuur om het eerdere besluit om buiten de 
12 mijl te blijven, puur alleen op economische gronden te veranderen, terwijl vanuit de 
techniek nu juist is gebleken dat het economisch rendabel is om ver uit de kust een 
windpark te ontwikkelen, immers: 
• Een van de windpark genomineerde het Deense Dong Energy heeft begin februari 
2016 de laatste investeringsbeslissing genomen voor de bouw van offshore windpark 
Hornsea Project One. Dit project van 1200MW, dat op 120 km voor de kust van het Britse 
Yorkshire gebouwd gaat worden, wordt naar verwachting in 2020 opgeleverd. 
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http://www.hornseaprojectone.co.uk/en 
• De keuze om een Net op Zee systeem op te bouwen op basis van de capaciteit van 
een 220kV kabel, die 350 MW kan transporteren, is daarmee niet meer state of the art. De 
keuze die DONG eerdaags doet middels 380kV AC of DC aansluiting is een alternatief dat 
onderbouwd dient te worden 
 
 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
• Het is procedureel onbehoorlijk dat er geen integrale NDR wordt opgesteld vanuit de 
opgave om 2100MW te installeren bij de HK, en dat vermogen aan land te brengen. 
• Visualisatie ontbreekt qua beleving. Er zou een verrekijker impressie moeten worden 
aangeboden, zodat men ervaart wat het verschil wordt van een windmolen van 8MW op 10  
Nm, en die op 12 NM van 3 MW. Eerder uitgevoerde parken van 2MW en 1 MW beinvloeden 
de beleving nog te veel.  
• De eis van EZ om i.p.v. gebruikelijke 3MW turbines (luchterduinen) over te gaan naar 
veel zwaardere 8MW windturbines met grotere hoogte en grotere bladen geeft meer 
nadelige zichtbare effecten. Er is onvoldoende onderbouwd dat de vermindering van het 
aantal turbines dat negatieve effect volledig compenseert.  
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
• Er dient vooraf een onafhankelijke financiële beoordeling te worden uitgevoerd door 
de ACM (Energiekamer) omdat besluitvorming niet openbaar is, er geen enkele 
transparantie is. Hierdoor wordt de noodzaak van de investeringen van Tennet en hun 
doelmatigheid niet onafhankelijk gecheckt, en keurt EZ zijn eigen vlees. Het belang van 
Tennet is  puur zekerheid waardoor het net super duur wordt. Tennet blijft miljarden lenen, 
terwijl de groei van energieverbruik matig is. 
• Nu mag de ACM slechts achteraf toetsen of de uitgaven werkelijk besteed zijn 
Alle zienswijzes van de Stichting Horizon vrij dien hierbij ook als mijn zienswijze te worden 
beschouwd( ik probeer ze er wel in te klikken) 
Pagina 7 – alinea 1 
 
Op dit moment wordt een aanvulling opgesteld op de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee 
voor het gebied Hollandse Kust, waarin ook een strook binnen de 12 mijlszone wordt 
aangewezen (zie paragraaf 2.1.7). 
 
In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage – 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) –  staat onder meer: 
 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om 
het gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken 
naar locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op 
energieopbrengst, natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte 
in beeld te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk 
aaneengesloten windparken.’ 
 
Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie 
op zee voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie 
m.e.r. over te nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er 
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onomkeerbare besluiten genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht 
en binnen de 12-mijlzone. Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u 
ons aan te geven waar deze te consulteren zijn. 
 
Pagina 7 – alinea 2 
 
Nationaal waterplan 2 (NWP2) en Beleidsnota Noordzee 2016-2021 
 
Voor de periode 2016-2021 is het Noordzee beleid verder uitgewerkt in het nationaal 
waterplan 2 (NWP2) en als onderdeel hiervan in de nieuwe Beleidsnota Noordzee 
2016-2021. Het ontwerp van beiden hee  ter inzage gelegen tot en met 22 juni 2015. Op 28 
juli 2014 is de Noordzee 2050 gebiedsagenda aan de Tweede kamer aangeboden 
(Kamerstukken II, 2013-14, 33 450, nr. 24). Aangezien de Noordzee 2050 gebiedsagenda 
en het masterplan voor de energie van de Noordzee tussen 2030 en 2050/2060 betrekking 
hebben op de middellange en lange termijn, en de kavelbesluiten voor Hollandse Kust (zuid) 
op korte termijn genomen dienen te worden, heeft  de Noordzee 2050 gebiedsagenda geen 
concrete betekenis voor de MER-en voor de kavelbesluiten. 
 
Wij kunnen bovenstaande opmerking niet anders duiden dan dat het plan is de MER-en niet 
verder te onderzoeken dan de effecten tot 2023. Wij verzoeken u om een meer holistische 
benadering, waarbij u de cumulatieve effecten van alle plannen tot 2050 – en die zijn 
aanzienlijk – onderzoekt. Voor een MER wordt gekeken naar de cumulatieve effecten. Deze 
zullen na 2023 aanzienlijk toenemen. Derhalve ons verzoek om uw MER-en horizon uit te 
breiden met de plannen tot 2050 en de resultaten van dit onderzoek mee te nemen in uw 
besluitvorming. Dit voordat er onomkeerbare besluiten genomen worden die onze Noordzee 
qua milieu qua leefbaarheid voor flora en fauna ernstige – en door een korte termijn horizon 
– zogenaamd onvoorziene schade kunnen toebrengen. 
 
Pagina 8 – 2’ alinea laatste regels. 
 
Ook nemen de kosten voor het aanleggen en onderhouden van de platforms toe. De 
aansluiting op de reeds aangewezen gebieden zorgt ervoor dat de vrije horizon in andere 
gebieden behouden blijft. 
 
Deze tekst wekt de suggestie dat ‘vrije horizon’ van belang is in de afweging van dit besluit. 
Helaas, niets is minder waar. Gebruikmaking van de zone tussen 10 – 12 mijl voor de 
Hollandse Kust geeft het grootste deel van de Nederlandse kust – met het grootste aandeel 
in toerisme – zicht op een industrieel hekwerk. Het aanzien van een ver-industrialiseerde 
Noordzee. Wij verzoeken u in het kader van deze MER verder te onderzoeken wat het effect 
is op de beleving van de Noordzee bij deze strandbezoekers bij uitvoering van deze plannen. 
Daarnaast verzoeken wij u te onderzoeken in hoeverre de beleving van een hekwerk aan 
windmolens zichtbaar vanaf de hele Hollandse kust effecten heeft op de volksgezondheid, 
het vermogen om – aan het strand – te ontprikkelen, te ontspannen en hierbij experts op dit 
gebied te raadplegen. Wij verzoeken u in dit onderzoek het alternatief van plaatsing uit het 
zicht te betrekken en te onderzoeken of de toekomstige kosten voor de volksgezondheid 
opwegen tegen de in dit document genoemde ‘besparingen’. 
 
Pagina 10 – Alinea 1 
 
een onderbouwing van de noodzaak van uitbreiding van het gebied Hollandse Kust met een 
strook tussen de 10 en 12 NM 
 
De onderbouwing van de noodzaak is gebaseerd op – beperkte – financiële parameters. In 

0041



het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage – 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) –  staat onder meer: 
 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om 
het gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken 
naar locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op 
energieopbrengst, natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte 
in beeld te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk 
aaneengesloten windparken.’ 
 
Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie 
op zee voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie 
m.e.r. over te nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er 
onomkeerbare besluiten genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht 
en binnen de 12-mijlzone. Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u 
ons aan te geven waar deze te consulteren zijn. 
 
een visualisatie en beschrijving van de landschappelijke gevolgen aan de hand van de 
criteria zichtbaarheid, beleving en dominantie 
 
De gebruikte visualisatie – ervan uitgaand dat u het hebt over het visualisatietool van het 
ministerie van I&M – , hoe schokkend op zichzelf, geeft geen realistisch beeld van de veel 
ernstiger werkelijkheid. Wij verzoeken u opnieuw onderzoek te doen op basis van werkelijke 
beleving door strandbezoekers naar de werkelijke gevolgen voor zichtbaarheid en 
landschapsdominantie voor het grootste deel van de Nederlandse – en voor 100% van de 
Hollandse kust. 
 
Pagina 10 – 2.1.7 Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) 
 
Ecologie is een belangrijk onderwerp voor de belangenafweging bij het realiseren van 
windparken op zee. Daarom is door Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, en het ministerie van Economische Zaken een toetsingskader 
gemaakt, dat moet worden toegepast bij toekomstige besluitvorming over windenergie op 
zee. Aan de hand van dat toetsingskader zal bij het nemen van ruimtelijke besluiten, zoals 
de toekomstige aanwijzing van windenergie- gebieden en kavelbesluiten, worden beoordeeld 
of uitgesloten kan worden dat een windpark op zee afzonderlijk, of in cumulatie met andere 
windparken en andere activiteiten, ongewenste effecten op de ecologie zal hebben. Dat 
kader wordt het ‘Kader Ecologie en Cumulatie’ genoemd. 
 
Wij verzoeken u, in tegenstelling tot wat op pagina 7 van deze Notitie vermeld wordt, de 
horizon voor de cumulatieve effecten te verbreden en daar alle plannen tot 2050 bij te 
betrekken. Alleen dan kan men tot een (strategisch) inzicht komen van de cumulatieve 
effecten van de exploitatie van de Noordzee. 
 
Pagina 11 – alinea 5 
 
Volgens het concept scenario wind op zee wordt het transmissiesysteem op zee zodanig 
ontworpen dat het mogelijk is om op termijn de verder uit de kust gelegen 
windenergiegebieden met wisselstroom aan te sluiten op de platforms in de 
windenergiegebieden uit de routekaart. De platforms fungeren dan als “stapsteen”. 
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In de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport transmissiesysteem 
wind op zee Hollandse Kust (zuid) staat op pagina 30 de volgende opmerking: “De platforms 
op zee van TOZ HKZ dienen niet als stapsteen naar verder gelegen windenergiegebieden en 
het Noordzeenet, dit is vastgelegd in het ‘Scenario Windenergie op Zee’ [lit. 11, bijlage I].”  
 
Deze opmerking is strijdig met Alinea 5 op pagina 11 van deze notitie. Graag ontvangen wij 
een extra toelichting waarom deze strijdigheid bestaat en wat het juiste concept is. 
 
Pagina 12 – alinea 4 
 
Onderzoek naar de locatiekeuze in de MER-en 
 
In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee is nagegaan of windenergiegebied Hollandse 
Kust (zuid) geschikt is voor de realisatie van windenergie. In deze structuurvisie zijn de e 
ecten van windenergie in het gebied Hollandse Kust (zuid) op het detailniveau van een 
structuurvisie onderzocht vanuit de aspecten ecologie, scheepvaartveiligheid, overige 
gebruiks- functies (olie en gas, visserij, zandwinning etc.), geologie en hydrologie, landschap 
(zichtbaarheid) en cultuurhistorie en archeologie. Hierbij is ook gekeken naar de 
geschiktheid ten opzichte van de overige voor windenergie aangewezen gebieden (IJmuiden 
Ver, Hollandse Kust, Ten noorden van de Waddeneilanden, Borssele). In de MER-en is een 
nader onderzoek naar de geschiktheid van het gebied Hollandse Kust (zuid) voor 
windenergie dan ook niet nodig. Wel zal op hoofdlijnen de vergelijking tussen de gebieden 
worden gemaakt. Uiteraard zullen de MER-en wel in detail ingaan op de effecten van 
windenergie in het gebied zoals deze te verwachten zijn bij de realisatie van de uit te geven 
kavels. 
 
De locatiekeuze is gedaan op financiële argumenten. De milieu- en leefbaarheidsargumenten 
zijn daar niet in meegenomen. Wij verzoeken u in de MER op detailniveau een 
vergelijkingstabel op te nemen van de milieu- en leefbaarheidsaspecten van alle 
aangewezen windlocaties om tot een goede afweging te kunnen komen van de 
(cumulatieve) effecten voor zee(zoog)dieren, (trek)vogels en fouragerende vogels en fauna. 
Dit is ondersteunend aan het MER advies uit 2014 (zie bijlage) 
 
Pagina 19 – alinea 2, punt 3 
 
Het gebied aan de west- en zuidzijde van het windenergiegebied vangt wind af van de meer 
oost of noordoost gelegen gebieden. Kavels die daardoor minder vrije aanstroom van wind 
hebben zijn dan ook groter om de onderlinge afstand tussen windturbines te kunnen 
vergroten. 
 
De doelstellingen voor 2020 en 2023 staan onder druk. Het is dus zaak zo min mogelijk 
onderling verlies te bewerkstelligen. Wij verzoeken u daarom aanvullend onderzoek naar de 
totale opbrengst onder de meest ideale plaatsing tussen de velden Hollandse Kust (met 
invloed op reeds gerealiseerde velden) en plaatsing op IJmuiden Ver. (groter, meer ruimte, 
minder invloed op bestaande velden) 
 
Pagina 20 – laatste alinea 
 
In de MER-en zal de verkaveling vanuit het oogpunt van relevante aspecten zoals ecologie 
en scheepvaartveiligheid, onderzocht worden. Daarbij speelt ook de draagkracht van het 
gebied een rol: hoeveel windturbines kan je plaatsen in het gehele windenergiegebied 
Hollandse Kust (zuid) gezien milieu, ecologie en andere belangen? Het is van belang om 
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deze vraag ook voor het gebied in zijn geheel en in cumulatie te beantwoorden (en niet 
alleen voor de twee uit te geven kavels I en II), omdat het niet de bedoeling is dat achteraf 
blijkt dat de beschikbare fysieke of milieuruimte van het gehele gebied (of zelfs van 
meerdere aangewezen gebieden) door slechts twee kavels is opgebruikt. Op basis van het 
voorgaande volgt een verkaveling van het gebied, welke in  guur 3.8 is weergegeven. Ook 
is daar indicatief het transmissiesysteem op zee Hollandse Kust met de platforms alpha en 
beta opgenomen. 
 
Zoals op de kaart op pagina 20 van deze Notitie is af te lezen, liggen de gebieden HKZ I en 
II zeer dicht bij scheepvaartroutes en ankergebieden. Andere gebieden (IJmuiden Ver) 
hebben daar veel minder hinder van. Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische 
mogelijkheid tussen een ‘aanvaring’ van op drift geraakte schepen en de platformen dicht 
onder de kust, de mogelijke milieugevolgen hiervan en welke maatregelen noodzakelijk zijn 
om dit te voorkomen c.q. te beperken.  
 
Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder 
uit de kust (IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen.  
 
Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter 
voorkoming van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw 
besluitvorming. Inclusief de geraamde economische gevolgen van een dergelijke ramp. 
 
Pagina 20 – alinea 3 
 
Het is de trend om naar steeds grotere turbines te gaan. Echter vanuit oogpunt van kosten 
en risico’s is het de vraag of de allergrootste turbines, die nu alleen nog op de tekentafel 
bestaan, daadwerkelijk in de kavels I en II gebouwd zullen worden. Het lijkt daarbij 
overigens niet wenselijk om (veel) meer milieuruimte uit te geven dan mogelijk benut gaat 
worden; immers bij de uitgifte van volgende kavels zal deze ruimte in de cumulatie 
meegewogen dienen te worden. Dit zal in de kavelbesluiten vastgelegd worden. 
 
De MER heeft als doel de milieu effecten te onderzoeken. Ook op langere termijn. Het is 
inmiddels bekend dat de ontwikkelaars zich richten op turbines van 7 MW of meer. Dit is ook 
terug te zien in de vergunningen voor Borssele, welke een maximale tiphoogte van 250 
meter toestaan. Wij verzoeken u dan ook uit te gaan van deze technologie en de hierdoor te 
verwachten effecten. Wij verwachten – zie ook het interview in De Volkskrant van 10 juni 
2015 met de heer Eecen van ECN – dat na 2023 ongeveer 25% van het Nederlandse 
Noordzeegebied volgezet wordt met windturbines. Zeer wel mogelijk van een veel grotere 
capaciteit. Wij verzoeken u dan ook de cumulatieve effecten hiervan op zee(zoog)dieren, 
trek- en foeragerende vogels en zeefauna in kaart te brengen, tot 2050. 
 
Pagina 24 – laatste alinea 
 
Niet alle parameters uit de tabel zijn even belangrijk wat betreft  de te verwachten meest 
kritische milieueffecten, en behoeven naar verwachting dan ook niet allemaal vastgelegd te 
worden in de uiteindelijk uit te geven bandbreedte. Bepalend voor de effectbepaling in de 
MER-en zijn met name: 
 
het aantal windturbines; 
de diameter van de rotor van de windturbines; 
het type fundering en de hei-energie die benodigd is bij het heien van funderingen (en 
daarmee het geluidsniveau), en de tiphoogte en tiplaagte van de windturbines. 
Wij kunnen ons voorstellen dat niet alle factoren even zwaar meegewogen worden. Graag 
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vernemen wij van u of en zo ja welke wegingsfactor er aan de effectbepalende factoren 
gegeven worden. Wij zien deze dan graag terug in de uiteindelijke rapportage over de 
cumulatieve effecten op flora en fauna. 
 
Pagina 26 – Tabel 
 
In de tabel op pagina 26 van uw notitie geeft u een bandbreedte aan. Graag vernemen wij 
van u welke aantallen slachtoffers onder vogels en zee(zoog)dieren voor deze MER als 
‘acceptabel’ worden gezien.  
 
Wij verzoeken u ook te onderzoeken wat de cumulatieve effecten van elektromagnetische 
velden en laagfrequente geluidsgolven onder water op zee(zoog)dieren hebben. 
 
Wij verzoeken u te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen de toenemende stranding 
van potvissen en andere zeezoogdieren en de toenemende industriële benutting van de 
Noordzee. 
 
Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten op de leefomgeving van zee(zoog)dieren 
zijn van concentratie van de bouw op één locatie (IJMuiden Ver) ten opzichte van de bouw 
op verspreide locaties. 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook 
Hollandse Kust en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels 
op pagina 11 en kaart zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind 
(http://www.noordzee.nl/wp-content/uploads/2011/06/Frisse_Zeewind2_2005.pdf). Tevens 
verzoeken wij u aan te geven waarom – naast het kostenaspect – gekozen wordt voor 
bebouwing van een gebied waarin – volgens dit rapport van de gezamenlijke 
natuurorganisaties – de habitat het meest kwetsbaar is.  
 
In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage – 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) –  staat onder meer: 
 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om 
het gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken 
naar locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op 
energieopbrengst, natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte 
in beeld te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk 
aaneengesloten windparken.’ 
 
Wij verzoeken u dit advies van de Commissie m.e.r. over te nemen en alsnog onderzoek te 
doen naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten genomen worden. 
Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze 
te consulteren zijn. 
 
Pagina 27 – 5.1 Mogelijke effecten landschap, recreatie en toerisme 
 
Landschap en zichtbaarheid, vanwege het feit dat de windturbines zichtbaar zijn vanaf 
toeristische locaties aan de kust. 
 
Recreatie en toerisme, vanwege de mogelijke invloed van het windpark op recreatief gebruik 
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van de Noordzee en de kustzone 
 
Gebruikmaking van de zone tussen 10 – 12 mijl voor de Hollandse Kust geeft het grootste 
deel van de Nederlandse kust – met het grootste aandeel in toerisme – zicht op een 
industrieel hekwerk. Het aanzien van een ver-industrialiseerde Noordzee. Wij verzoeken u in 
het kader van deze MER verder te onderzoeken wat het effect is op de beleving van de 
Noordzee bij deze strandbezoekers bij uitvoering van deze plannen. Daarnaast verzoeken wij 
u te onderzoeken in hoeverre de beleving van een hekwerk aan windmolens zichtbaar vanaf 
de hele Hollandse kust effecten heeft op de volksgezondheid, het vermogen om – aan het 
strand – te ontprikkelen, te ontspannen en hierbij experts op dit gebied te raadplegen. Wij 
verzoeken u in dit onderzoek het alternatief van plaatsing uit het zicht te betrekken en te 
onderzoeken of de toekomstige kosten voor de volksgezondheid opwegen tegen de in dit 
document genoemde ‘besparingen’. 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen volgens de kwantitatieve en kwalitatieve methode en 
aan te geven of en hoe vaak de windturbinevelden zichtbaar zijn vanaf de kust. 
 
Wij verzoeken u een belevingsonderzoek onder strandbezoekers en kustbewoners te doen 
naar de zichtbaarheid van deze platformen en de effecten hiervan op de (geestelijke) 
volksgezondheid.  
 
Wij verzoeken u uw onderzoek uit te breiden met een kwantitatief onderzoek teneinde de 
hoeveelheid recreanten in kaart te brengen waarop de kwalitatieve effecten op van 
toepassing zijn. 
 
Wij verzoeken u de effecten van de zichtbaarheid van de rode signaallichten in kaart te 
brengen alsmede de effecten hiervan op de volksgezondheid.  
 
Tevens verzoeken wij u de gevonden effecten van alle bovengenoemde onderzoeken te 
relateren aan het verdwijnen van deze effecten bij bebouwing op IJmuiden Ver.  
 
Pagina 27 – 5.1 Mogelijke effecten scheepvaart, vanwege de scheepvaartactiviteiten in en in 
de nabijheid van de kavels; 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische mogelijkheid tussen een ‘aanvaring’ 
van op drift geraakte schepen en de platformen dicht onder de kust, de mogelijke 
milieugevolgen hiervan en welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te voorkomen c.q. te 
beperken.  
 
Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder 
uit de kust (IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen.  
 
Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter 
voorkoming van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw 
besluitvorming. 
 
Pagina 27 – 5.1 Mogelijke effecten vogels, vleermuizen en onderwaterleven 
 
Wij verzoeken u in uw onderzoeken mee te nemen of het effect van de aanleg van 
(verspreide) windturbinevelden een andere aanslag pleegt op de leefomgeving van de 
bestaande en trekkende habitat dan bij de aanleg van grotere, geconcentreerde velden 
verder op zee. Tevens verzoeken wij u aan te geven op welke criteria men meent te moeten 
kiezen voor elk van beide alternatieven, voorzien van een wegingsfactor voor elk der 
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criteria. 
 
Pagina 27 – 5.1.1 Elektriciteitsopbrengst en vermeden emissies 
 
De belangrijkste reden om windinitiatieven te realiseren, is het opwekken van duurzame 
energie. Van de te onderscheiden alternatieven wordt daarom in de MER-en berekend 
hoeveel elektriciteit wordt opgewekt. Ook kan worden bepaald welke uitstoot van schadelijke 
stoffen het windpark vermijdt in vergelijking met de situatie dat dezelfde energie wordt 
opgewekt op conventionele wijze, zoals met behulp van kolen- en gasverbranding. Een 
vergelijking wordt gemaakt met de emissies van de huidige brandstofmix die wordt gebruikt 
in Nederland voor opwekking van elektriciteit. In de MER-en wordt tevens aandacht besteed 
aan hoeveel energie het kost om turbines te produceren en te plaatsen en wat het effect van 
het windpark Luchterduinen op de elektriciteitsproductie in Hollandse Kust (zuid) en vice 
versa is. 
 
Wij verzoeken u in deze studie de ‘stand by’ effecten op te nemen van bestaande of nog te 
ontwikkelen fossiele energiecentrales. 
 
Wij verzoeken u bij ‘vermeden emissies’ de CO2 uitstoot mee te nemen van meestook van 
bio-brandstof en de kosten hiervan per opgewekt kWh, gebaseerd op € 4 miljard SDE+ 
subsidie.  
 
Pagina 28 – Zeezoogdieren (zeehonden en bruinvissen) 
 
Voor wat betreft  zeehonden zijn met name de ligplaatsen in de Voordelta en de Waddenzee 
van belang. Aandacht wordt besteed aan het aantal beïnvloede dieren ten opzichte van het 
totale aantal dieren binnen het Nederlands Continentaal Plat en de gehele Noordzee. Ook 
wordt aandacht besteed aan het bouwtempo van funderingen want dit bepaalt de mate 
waarin effecten zich telkens opnieuw voordoen en ook of steeds dezelfde dieren worden 
beïnvloed dan wel een ander deel van de populatie. Het werkt bij zeezoogdieren door in de 
duur van de blokkade van foerageergebieden en migratieroutes en in de verstoring door 
onderwatergeluid. 
 
Inzichtelijk wordt gemaakt wat de effecten in zowel de aanleg-, exploitatie- als de 
verwijderingsfase zijn, of het om tijdelijke dan wel permanente effecten gaat en wat de 
cumulatieve effecten kunnen zijn van windturbines in het gebied Hollandse Kust (zuid) met 
overige projecten en activiteiten, zowel in tijd als in ruimte. Hierbij wordt zowel naar ster e 
als aantasting van het leefgebied gekeken. Dit alles zal zoveel mogelijk worden 
gekwantificeerd. Zo wordt per type verstoring aangegeven hoeveel individuen van welke 
soorten hierbij zijn betrokken (ordegrootte, bijvoorbeeld in aantalsklassen) en welk deel van 
de populatie minimaal en maximaal (worst case) beïnvloed wordt. Er wordt hierbij getoetst 
aan de gunstige staat van instandhouding zoals beschreven in de Flora- en faunawet. Daar 
waar nodig wordt ook getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998. 
 
Graag zien wij in deze studie opgenomen bij welke hoeveelheden dode / gewonde 
zeezoogdieren er een ‘no-go’ is voor deze plannen.  
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook 
Hollandse Kust en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels 
op pagina 11 en kaart zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind 
(http://www.noordzee.nl/wp-content/uploads/2011/06/Frisse_Zeewind2_2005.pdf). Tevens 
verzoeken wij u aan te geven waarom – naast het kostenaspect – gekozen wordt voor 
bebouwing van een gebied waarin – volgens dit rapport van de gezamenlijke 

0041



natuurorganisaties – de habitat het meest kwetsbaar is.  
 
In deze studie zou ook een vergelijking van deze gegevens met de effecten van een grote 
ontwikkeling op IJmuiden Ver inzichtelijk gemaakt moeten worden om een afweging te 
maken welke ontwikkeling op welke locatie het meest diervriendelijk is. 
 
Pagina 29 – Toetsing effecten en Kader Ecologie en Cumulatie: acceptabele grenzen op 
populatieniveau 
 
In het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) is onderzocht wat de gecumuleerde ecologische 
effecten kunnen zijn van bestaande en in aanbouw zijnde windparken op zee met de tien 
windparken op zee die in het Energieakkoord zijn afgesproken. Er is daarbij gekeken naar de 
effecten van windparken buiten de 12 mijlszone (zie ook paragraaf 5.2.2). Doel van het KEC 
is om te kunnen bepalen of de (bouw van) alle windparken, samen met enkele andere 
activiteiten op zee, tot onaanvaardbare negatieve ecologische effecten leiden. Zo nodig 
kunnen dan voorschriften worden opgenomen in de kavelbesluiten waarmee deze effecten 
worden voorkomen of verminderd 
 
In het Energieakkoord zijn geen locaties opgenomen. Alleen aantallen. De locatie Hollandse 
Kust is een locatie welke buiten de energieafspraken om, besloten is door EZ vanwege 
(veronderstelde) financiële voordelen. Wij verzoeken nader en/of verder vergelijkend 
onderzoek naar de effecten van 2100 MW op IJmuiden Ver in relatie tot de plannen HK zuid 
I en II, III en IV, en de HK Noord I en II. 
 
Pagina 30 – overige gebruiksfuncties 
 
Voor wat betreft het beschrijven van de effecten op recreatie en toerisme zal in de MER-en 
gebruik worden gemaakt van het onderzoek van Decisio. Zij hebben onderzoek uitgevoerd 
naar de regionale maatschappelijke en economische effecten van windparken op zee. Verder 
zal een overzicht gegeven worden van uitgevoerd onderzoek op het gebied van effecten van 
windturbines op recreatie en toerisme. Ook wordt aangegeven wat een windpark eventueel 
kan bijdragen aan de regionale economie; denk daarbij aan havenactiviteiten, toeristisch 
bezoek aan het windpark etc.. Het effect op recreatie en toerisme kan mede afhankelijk zijn 
van de zichtbaarheid van windturbines vanaf de kust. Zichtbaarheid wordt in de MER-en 
beschreven bij het aspect ‘landschap’ 
 
Wij maken bezwaar tegen het gebruik van het onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat 
de door Decisio beschreven effecten gebaseerd zijn op verouderde informatie en op een 
onjuist beeld voor de nieuw ontstane situatie, zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van 
Den Helder tot Hoek van Holland. Dit wordt door Decisio zelf aangegeven in hun rapport. De 
Minister heeft al aangegeven een hernieuwd onderzoek te laten doen naar de effecten van 
de nieuwe situatie.  
 
Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.
pdf. 
 
Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van 
Stichting Vrije Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens
-op-strandbezoek-definitief.pdf 
 
Pagina 31 – 5.1.6. Landschap 
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De zichtbaarheid van windturbines vanaf de kust zal in de MER-en worden gevisualiseerd 
aan de hand van (foto)visualisaties vanaf diverse kustplaatsen, voor de dagperiode en indien 
mogelijk ook voor de nachtperiode. De bandbreedte van windturbines wordt weergegeven, 
dus een alternatief met minder maar grotere turbines en een alternatief met meer maar 
kleinere turbines. De windturbines in kavel I en II worden gevisualiseerd. De windturbines in 
kavel III en IV zullen in de MER-en voor die betre ende kavels gevisualiseerd worden, waarin 
tevens het beeld wordt weergegeven van windturbines in alle kavels, dus van kavel I, II, III 
en IV. Indien mogelijk wordt voor het visualiseren gebruik gemaakt van de viewer, zie h 
ps://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/windenergie/viewer/. Dan wordt de 
bandbreedte van windturbines in het MER voor de kavels I en II in de viewer weergegeven. 
Deze bandbreedte wijkt iets af van de opstellingen die nu zijn gevisualiseerd in de viewer 
(namelijk 4 en 8 MW turbines). 
 
Wij verzoeken u deze visualisatie niet te gebruiken, maar gebruik te maken van echte foto’s 
van bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand. Deze zijn aan te passen naar de afstand 
van 18 km uit de kust (er verdwijnt dan 15 meter minder achter de bolling van de horizon) 
en de hoogte van de turbines. Bij een voorbeeld van 190 m tiphoogte op 18 km in de nieuwe 
situatie ten opzichte van Luchterduinen (130 m op 23 km uit de kust) is de zichtbaarheid als 
volgt:  
 
Luchterduinen: 130 m – 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter, 
 
HK zuid III en IV: 190 m – 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter. 
 
Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool. 
 
Pagina 32 – tabel 5.1- zeezoogdieren 
 
Wij verzoeken aanvullend onderzoek op de effecten van (sterk wisselende) 
electromagnetische velden op (het oriëntatievermogen) van zeezoogdieren 
 
Wij verzoeken u extra onderzoek tussen de in deze Mer-en te meten (cumulatieve) effecten 
op zeezoogdieren en ander onderwaterleven en de resultaten voor beiden indien 2100 MW 
geconcentreerd geplaatst wordt op IJmuiden Ver om de verschillen in effecten on beeld te 
krijgen. 
 
Pagina 33 – tabel 5.1 – overige gebruiksfuncties – Recreatie en Toerisme 
 
Wij verzoeken u voor het onderzoek naar effecten op Recreatie en Toerisme geen gebruik te 
maken van het onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat de door Decisio beschreven 
effecten gebaseerd zijn op verouderde informatie en op een onjuist beeld voor de nieuw 
ontstane situatie, zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van Den Helder tot Hoek van 
Holland. Dit wordt door Decisio zelf aangegeven in hun rapport. De Minister heeft al 
aangegeven een hernieuwd onderzoek te laten doen naar de effecten van de nieuwe 
situatie.  
 
Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.
pdf. 
 
Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van 
Stichting Vrije Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. 
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http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens
-op-strandbezoek-definitief.pdf 
 
Pagina 33 – tabel 5.1 – Landschap 
 
Wij verzoeken u de visualisatie van het Ministerie van I&M  niet te gebruiken, maar gebruik 
te maken van echte foto’s van bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand of veldonderzoek 
aan de kust. Foto’s zijn aan te passen naar de afstand van 18 km uit de kust (er verdwijnt 
dan 15 meter minder achter de bolling van de horizon) en de hoogte van de turbines. Bij 
een voorbeeld van 190 m tiphoogte op 18 km in de nieuwe situatie ten opzichte van 
Luchterduinen (130 m op 23 km uit de kust) is de zichtbaarheid als volgt. 
 
 1. Luchterduinen: 130 m – 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter. 
 
 2. HK zuid III en IV: 190 m – 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter. 
 
Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool. 
 
Wij verzoeken u nader onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van concentraties van 
windturbinevelden op het microklimaat. Er zijn aanwijzingen dat – door menging van de 
lucht vlak boven zee en de bovengelegen luchtmassa’s – er meer mist- en regenvorming zal 
plaatsvinden. Onderzoek aan de State University van New York wees uit dat de plaatsing 
van een zeer groot windturbineveld in Texas de oorzaak is van een stijging van de 
oppervlaktetemperatuur met 0,7% in tien jaar tijd. Dit zou veroorzaakt worden doordat de 
windturbines ’s nachts warme lucht naar beneden trekken. (mening van lucht van 
verschillende temperaturen) 
 
Pagina 34 – 5.2.2 Cumulatie 
 
De milieueffecten die gepaard gaan met de voorgenomen activiteiten kunnen cumuleren met 
de effecten van andere plannen, projecten en handelingen. Het is van belang om goed af te 
bakenen welke plannen, projecten en handelingen meegenomen worden in de cumulatie. In 
ieder geval dient het te gaan om plannen, projecten en handelingen die leiden tot relevante 
effecten, dat wil zeggen effecten die samen met de effecten die optreden bij de 
voorgenomen activiteiten leiden tot een groter totaaleffect. 
 
Voor het onderdeel cumulatie zal eveneens gebruik worden gemaakt van het Kader Ecologie 
en Cumulatie (KEC) dat het Rijk hee  opgesteld conform het nationaal waterplan 
(2009-2015). In dit afwegingskader wordt ingegaan op de cumulatieve ecologische effecten 
van het realiseren van alle windparken conform de uitrol volgens het energieakkoord waarbij 
ook verwachte buitenlandse windparkontwikkelingen zijn meegenomen. Het KEC wordt op 
basis van relevante informatie uit de planMER behorende bij de Rijksstructuurvisie 
Windenergie op zee Aanvulling Hollandse Kust nog aangevuld. Deze versie vormt het 
uitgangspunt bij beoordeling van de effecten in cumulatie. 
 
Wij verzoeken de effecten van de plannen tot 2050 te incorporeren in uw onderzoek. 
Aangezien de cumulatieve effecten onderzocht worden, en de grootste ontwikkelingen op de 
Noordzee pas na 2023 gepland en uitgevoerd worden, is de beperking tot 2023 een 
ontkenning van de totale cumulatieve effecten.  
 
Pagina 38 – Bijlagen 
 
Wij verzoeken u in de bijlagen de volgende rapporten op te nemen:  
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“Badplaatsen de mist in?” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.
pdf. 
 
“Enquêtes invloed windmolens op strandbezoek” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens
-op-strandbezoek-definitief.pdf 
 
Reactie  
 

0041



 
 
Zie bijlagen zienswijze 0035:  
 
Bijlage: “Badplaatsen de mist in?” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-
in-vr-2015081-def.pdf 
 
Bijlage: “Enquêtes invloed windmolens op strandbezoek” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-
invloed-windmolens -op-strandbezoek-definitief.pdf 
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Verzonden: Maandag 7 maart 2016 17:52 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
 
 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik mis een overlastberekening voor beroepsvaart en visserij. 
Ik mis een energiewinstberekening indien de voorgestelde windmolenpark op de locatie bij 
Wassenaar verplaatst wordt naar IJmuiden. 
 
Ik investeer liever in een aanvankelijk duurder park bij IJmuiden dan in een op langer 
termijn onvoordeliger park bij Wassenaar. 
 
Reactie  
 

0042



 
 
Verzonden: Maandag 7 maart 2016 18:23 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters: . 
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens: . 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Zie bijlage. 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Zie bijlage. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Zie bijlage. 
 
Reactie  
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Zienswijze windmolenpark voor de Zuid- en Noord-Hollandse kust 
door  

7 maart 2016 

 

Betreft: Concept NRD kavelbesluiten I en II Hollandse kust (zuid) 

De oneindigheid van ons aller zeezicht, met prachtige typische Hollandse 
luchten en schitterende zonsondergangen, is van groot belang voor hele 
grote groepen mensen en belanghebbenden. Dat is het landschappelijke en 
culturele kenmerk van het Hollandse strand en haar zee(zicht). Een unieke 
kustbeleving, die in Europa uniek is als gevolg van onze zon oriëntatie 
(zonsondergang middenin horizon op zee), de schitterende rijen duinen en 
prachtige uitgestrekte zandstranden. Daar heb ik in mijn leven als inwoner 
van Noordwijk met vele bezoekers al heel veel van mogen genieten. 

Voor het wonen aan de kust heb ik heel bewust gekozen en daarin ligt ‘mijn 
primaire belang’, in combinatie met het leven, wonen en werken aan de 
kust met vele andere belanghebbenden. De prachtige vergezichten, de 
dynamiek van de zee, de ‘oneindig’ vrije horizon en de frisse wind en lucht 
zijn de belangrijkste aantrekkingspunten. Een bezoek aan het strand is, 
voor mij, mijn mede kust bewoners en vele bezoekers, een bron van 
ontspanning, rustgevendheid, inspiratie, plezier en verfrissing. Iets waar je 
ook hard voor werkt. Het zorgt voor een ‘mentale balans’ en extra energie 
als je daar behoefte aan hebt. Het windmolen park Luchterduinen irriteert 
mij nu al in hoge mate, als het bij strandbezoek weer eens duidelijk 
zichtbaar opdoemt aan de horizon. En dan te bedenken dat de nu 
voorliggende plannen voor kavels I en II resulteren in een horizon vullend 
‘hekwerk’ van windmolens, die nog een stuk dichter bij de kust komen en 
ook nog eens veel hoger worden, waardoor zij voor het zicht ca. twee keer 
zo hoog worden dan die er nu staan. En dat dan straks ook nog eens met 
felle rode lampen in top! 

Ons unieke vrije uitzicht wordt door de nu voorliggende plannen van 
minister Kamp, de regering en politiek Den Haag, omwille van een puur 
politieke agenda, waar grote (tijds)druk op staat, duurzaam ernstig 
beschadigd, met voor enkele decennia onomkeerbare en verstrekkende 
gevolgen. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er van een 
zorgvuldige, betrouwbare en volledige afweging van alle financiële, 
milieutechnische en maatschappelijke belangen, onder de politieke druk en 
de snelheid, waarmee dit door de kamers heen gejaagd moet worden, geen 
sprake is c.q. kan zijn. 
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Afgezien van het feit dat volgens vele internationale deskundigen 
windenergie over een aantal jaren volledig achterhaald zal zijn door andere 
schone (meer efficiënte) vormen van energieopwekking, zijn de huidige 
geplande locaties langs de Hollandse kust volstrekt ongewenst. 

Op de financiering, economische haalbaarheid, informatieverstrekking, 
onderbouwing, besluitvorming en aanbesteding is eveneens veel aan te 
merken. Het is bovendien een zeer complex onderwerp, omdat er een 
gebrek is aan een volledig spectrum van betrouwbare (onafhankelijke) 
gegevens, zonder een zorgvuldige en gedetailleerde vergelijking met het 
beste alternatief ‘IJmuiden Ver’. Ook de samenhang van de vele rapporten, 
onderzoeken, besluitvormingsprocedures en (pers) publicaties ontbreekt 
volledig, waardoor het voor direct belanghebbenden nog nauwelijks is te 
volgen en te overzien. 

Een nieuw politiek Fyra en ‘vluchtelingen’ drama is in de maak. Niet alleen 
voor het gehele land, maar vooral ook financieel/economisch voor 
individuele bewoners en ondernemers in de kuststreek. En dat alleen maar 
onder de klinische druk van een politieke agenda, die er snel en quasi 
‘geruisloos’ doorheen gedrukt moet worden. 

Ik ben zeker niet tegen windenergie, maar wel heel erg tegen de gekozen 
locatie zo vlak onder onze kust. Op basis van een evaluatie van alle voor- en 
nadelen is ‘IJmuiden Ver’, wat mij betreft, de meest geschikte cq de minst 
ongeschikte locatie. Ik ben dan ook van mening dat verder onderzoek, 
onderbouwing en raadpleging moet plaatsvinden, voordat zo’n belangrijke 
en ingrijpende beslissing wordt genomen. 

IJmuiden Ver is een uitstekend alternatief, heel groot (ca. 1400 km2), ver 
uit de kust (ca. 59km) en (dus) onzichtbaar van onze prachtige stranden en 
duinen. Door het grote oppervlak passen er veel molens op, waardoor je 
goedkoper kunt bouwen en biedt het veel meer efficiënte en praktische 
toekomstige uitbreidingmogelijkheden, indien dat noodzakelijk zou blijken 
te zijn. Het rendement van de molens is daar bovendien hoger, omdat de 
gemiddelde windsnelheid daar is. 

De berekening van de ‘extra kosten’ ten behoeve van de door mij gewenste 
alternatieve locatie ‘IJmuiden Ver’, is voor mij niet voldoende inzichtelijk, 
onvolledig en niet betrouwbaar. Ook de uitbreidingskosten en de kosten 
van het kabeltracé (nu en later) zijn niet voldoende onderbouwd en 
gespecificeerd. Ook de berekening van de operationele kosten (jaarlijks en 
voor de gehele periode) en de investeringskosten, in combinatie met de 
daarbij allesbepalende aannames en onzekerheden, zijn onduidelijk, 
onvolledig en niet goed berekend. Ik verwacht dat u hiervoor genoemde 
aspecten meeneemt in uw verdere besluitvorming. 
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Verzonden: Maandag 7 maart 2016 18:20 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Transmissiesysteem op zee 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?   
Zie bijlage. 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?   
Zie bijlage. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Zie bijlage. 
 
Reactie  
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Zienswijze windmolenpark voor de Zuid- en Noord-Hollandse kust 
door  

7 maart 2016 

 

Betreft: Concept NRD transmissiesysteem wind op zee 

De oneindigheid van ons aller zeezicht, met prachtige typische Hollandse 
luchten en schitterende zonsondergangen, is van groot belang voor hele 
grote groepen mensen en belanghebbenden. Dat is het landschappelijke en 
culturele kenmerk van het Hollandse strand en haar zee(zicht). Een unieke 
kustbeleving, die in Europa uniek is als gevolg van onze zon oriëntatie 
(zonsondergang middenin horizon op zee), de schitterende rijen duinen en 
prachtige uitgestrekte zandstranden. Daar heb ik in mijn leven als inwoner 
van Noordwijk met vele bezoekers al heel veel van mogen genieten. 

Voor het wonen aan de kust heb ik heel bewust gekozen en daarin ligt ‘mijn 
primaire belang’, in combinatie met het leven, wonen en werken aan de 
kust met vele andere belanghebbenden. De prachtige vergezichten, de 
dynamiek van de zee, de ‘oneindig’ vrije horizon en de frisse wind en lucht 
zijn de belangrijkste aantrekkingspunten. Een bezoek aan het strand is, 
voor mij, mijn mede kust bewoners en vele bezoekers, een bron van 
ontspanning, rustgevendheid, inspiratie, plezier en verfrissing. Iets waar je 
ook hard voor werkt. Het zorgt voor een ‘mentale balans’ en extra energie 
als je daar behoefte aan hebt. Het windmolen park Luchterduinen irriteert 
mij nu al in hoge mate, als het bij strandbezoek weer eens duidelijk 
zichtbaar opdoemt aan de horizon. En dan te bedenken dat de nu 
voorliggende plannen voor kavels I en II resulteren in een horizon vullend 
‘hekwerk’ van windmolens, die nog een stuk dichter bij de kust komen en 
ook nog eens veel hoger worden, waardoor zij voor het zicht ca. twee keer 
zo hoog worden dan die er nu staan. En dat dan straks ook nog eens met 
felle rode lampen in top! 

Ons unieke vrije uitzicht wordt door de nu voorliggende plannen van 
minister Kamp, de regering en politiek Den Haag, omwille van een puur 
politieke agenda, waar grote (tijds)druk op staat, duurzaam ernstig 
beschadigd, met voor enkele decennia onomkeerbare en verstrekkende 
gevolgen. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er van een 
zorgvuldige, betrouwbare en volledige afweging van alle financiële, 
milieutechnische en sociaal-maatschappelijke belangen, onder de politieke 
druk en de snelheid, waarmee dit door de kamers heen gejaagd moet 
worden, geen sprake is c.q. kan zijn. 
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Op de financiering, economische haalbaarheid, informatieverstrekking, 
onderbouwing, besluitvorming en aanbesteding is eveneens veel aan te 
merken. Het is bovendien een zeer complex onderwerp, omdat er een 
gebrek is aan een volledig spectrum van betrouwbare (onafhankelijke) 
gegevens, zonder een zorgvuldige en gedetailleerde vergelijking met het, 
wat mij betreft, beste alternatief ‘IJmuiden Ver’. Ook de samenhang van de 
vele rapporten, onderzoeken, besluitvormingsprocedures en (pers) 
publicaties ontbreekt volledig, waardoor het voor direct belanghebbenden 
nog nauwelijks is te volgen en te overzien. De milieutechnische aspecten 
blijven daarbij onderbelicht c.q. onvoldoende onderzocht. 

Een nieuw politiek Fyra en ‘vluchtelingen’ drama is in de maak. Niet alleen 
voor het gehele land, maar vooral ook financieel/economisch voor 
individuele bewoners en ondernemers in de kuststreek. En dat alleen maar 
onder de klinische druk van een politieke agenda, die er snel en quasi 
‘geruisloos’ doorheen gedrukt moet worden. 

Ik ben van mening dat de effecten op recreatie en toerisme veel groter zijn 
dan blijkt uit het onderzoek van Decisio, dat bij de MER als uitgangspunt 
wordt gebruikt. In dit onderzoek wordt onvoldoende gemeten wat de 
effecten van het hekwerk van duidelijk zichtbare windmolens langs de kust 
van IJmuiden tot aan Scheveningen zijn, op het bezoek aan de kust zijn door 
toeristen en dagjesmensen. Uit eigen onderzoek, uitgevoerd in opdracht 
van de Stichting de Vrije Horizon, blijkt dat het kustbezoek en de 
kustbeleving drastisch teruglopen wanneer het zicht aan de horizon wordt 
ontsierd door een hekwerk van zeer in het oog springende windmolens 
(Rapport: ‘Invloed windmolens op strandbezoek’ dd 9 november 2015). 

Uit een ander onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Stichting de Vrije 
Horizon (Rapport: ‘Badplaatsen de mist in?’ door Salman, Green 
Destination, dd augustus 2015) blijkt dat er ook nog meer milieutechnische 
effecten zijn ten gevolge van de windmolens, bijvoorbeeld op het weer: het 
ontstaan van "zeevlam". Ook de effecten op het zeeleven, de flora en de 
fauna op en rond de locaties van kavels I en II, zo dicht onder de kust,  
kunnen verstrekkend zijn en zijn ontoereikend en onvoldoende onderzocht. 

Ik verzoek u de resultaten van beide, hierboven genoemde, onderzoeken, 
alsmede de door mij aangegeven sociaal-maatschappelijke impact van deze 
vreselijke plannen op het wonen, werken en leven aan de kust, nadrukkelijk 
in uw MER te betrekken en hopelijk aanleiding zal geven voor gedegen 
nader onderzoek. 
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Verzonden: Dinsdag 8 maart 2016 10:22 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 

 

Aanspreekvorm:  

Aanspreektitel:  

Achternaam:  

Voorvoegsel(s):  

Voorletters:  

Straat:  

Huisnummer:   

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Als: Particulier 

 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  

DE UNIEKE SITUATIE ( STRAND-ZEE-"HOLLANDSE LUCHTEN") IS ONDERBELICHT EN TE 

WEINIG ONDERKEND 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

HET HUIDIGE STRAND MET ZIJN VERGEZICHTEN HEEFT GROTE WAARDE VOOR RECREATIE 

EN TOERISME UIT BINNEN- EN BUITEN-LAND. 

DE ECONOMISCHE SCHADE HIERAAN DOOR HET PLAATSEN VAN DE WINDMOLENS IN DE 

KAVELS I EN II HOLLANDSE KUST ( ZUID) WORDT 

ONDERSCHAT. 

 

Reactie  
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Verzonden: Dinsdag 8 maart 2016 11:52 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 

 

Aanspreekvorm:  

Aanspreektitel:  

Achternaam:  

Voorvoegsel(s):  

Voorletters:  

Straat: Prinses Margrietplantsoen 

Huisnummer: 40  

Postcode: 2595 BR 

Woonplaats: 'S-GRAVENHAGE 

Telefoonnummer: 088-8272500 

E-mailadres:  

Als: Organisatie 

Organisatie: TAQA Energy B.V. 

 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  

Inleiding 

In de nabijheid van kavels I en II liggen de gebieden van de 

koolwaterstof-winningsvergunningen P15ab, P15c, P18a en P18c en Q13a, de koolwaterstof 

opsporingsvergunning P18b en de CO2-opslagvergunning P18-4. Er is een ruime 

gebieds-overlap met kavel II.  Binnen het gebied van kavel II ligt een niet volledig 

aangeboord aardgas-prospect. Binnen de contouren van het windenergiegebied ligt een 

olieleiding die het platform Q13-A (ENGIE E&P Nederland B.V.) verbindt met het P15-ACD 

platform. Binnen de invloedssfeer van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) liggen het 

centrale, door TAQA Offshore B.V. beheerde, bemande productieplatform P15-ACD, twee 

doorgaans onbemande productieplatforms, P15-E en P18-A, en ook de subsea installatie 

P15-10, alsmede het door Engie beheerde productieplatform Q13-A. 

 

I.  Verder onderzoek naar invloed op gasproductie.  

Onder welke omstandigheden is het mogelijk om nabij of onder een kavel exploratie naar en 

productie van aardgas te laten plaatsvinden. Welke veilige afstanden moeten in acht 

genomen worden. Kunnen molens tijdelijk stil gezet worden tijdens olie-en gasactiviteiten 

om de risico’s te verminderen. Wat is het mogelijke verlies (on-winbaarheid van) aan 

aardgas, en wat zijn de milieu-gevolgen als een vergelijkbare hoeveelheid aardgas elders 

moet worden geproduceerd (en geïmporteerd). 

 

II. Verder onderzoek naar invloed werkzaamheden en onderhoud windpark en 

transformatorplatforms op zee.  

Waaruit bestaat het te verwachten onderhoud van en andere werkzaamheden m.b.t. de 

windparken c.a. en wat zijn de milieueffecten daarvan. Wordt personeel per boot of 

helikopter aangevoerd? Is er synergie met personeel en materiaaltransporten voor olie- en 

gaswinning? De milieubelasting door onderhoud moet bijvoorbeeld ook worden meegenomen 

bij hetgeen in onderdeel 5.1.1. van het concept NRD is beschreven (elektriciteitsopbrengst 

en vermeden emissies). 

 

III. Verder onderzoek naar aansluiting van olie-en gas productie-installaties op het net op 

zee.  

0045



Het ligt in de lijn der ontwikkelingen dat de bestaande en toekomstige olie-en gas installaties 

op zee zullen worden aangesloten op het net op zee. Deze installaties (mogelijke afnemers) 

hebben op grond van Europese wetgeving recht op onderhandelde net-toegang. Vervanging 

van de bestaande vorm van energieopwekking op de platforms (verbranding van gewonnen 

koolwaterstoffen en diesel), door netstroom kan grote milieuvoordelen opleveren, en tot 

toename van de nationale olie-en gasproductie leiden, en verdere activiteiten vanaf deze 

oorspronkelijk voor olie-en gaswinning gebouwde platforms mogelijk maken. Dit aspect, en 

de milieugevolgen daarvan dient uitgebreid onderzocht te worden, waarbij een vergelijking 

gemaakt moet worden tussen een geïntegreerd net, afzonderlijke netten voor wind en 

olie-en gas, en uit- of afstel van aansluiting van olie en gasplatforms bij onmogelijkheid van 

aansluiting. In de afweging dienen tenminste de P15, P18 en Q13 installaties betrokken te 

worden, met een doorkijk naar verder gelegen installaties. Wij verwijzen ook naar de 

NOGEPA brief aan de minister van Economische zaken van 2 februari 2016 over dit 

onderwerp. 

 

 

 

Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 

zou er anders moeten en waarom?  

IV. Invloed op helikopter transport.  

Dit aspect is al gesignaleerd in het concept NRD. Moeten vliegroutes worden omgelegd, en 

worden reeds bestaande productieplatformen minder goed bereikbaar. Wat zijn de gevolgen 

hiervan voor milieu en veiligheid. 

 

In de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 staan de ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd 

voor de inpassing van windparken op zee en dan onder andere met betrekking tot de 

afstand tussen  windparken en mijnbouwplatforms met helikopterdek, mijnbouw 

opsporings- of winnings-vergunningen en transportleidingen. Op pagina 84 van deze 

beleidsnota is het ontwerpproces beschreven om de afstanden te bepalen tussen 

mijnbouwlocaties en windparken. Over de afstand tussen mijnbouwlocaties en windparken 

en over de vliegveiligheid in windparken is een aantal acties opgenomen voor de planperiode 

2016- 2021. Deze acties zijn benoemd op pagina 114 van de Beleidsnota. Het betreft het zo 

nodig aanpassen van Helicopter Main Routes, onderzoek en besluitvorming over 

toepasbaarheid van segmentbenadering en onderzoek van effecten van zogturbulentie in en 

om offshore windturbineparken op vliegveiligheid. De genoemde acties uit de Beleidsnota 

zijn nog niet opgevolgd. Verwezen zij ook naar paragraaf 5.1 van de concept NRD.  

Met belangstelling zien wij dan ook tegemoet hoe de actiepunten uit de Beleidsnota 

Noordzee 2016-2021 een plaats krijgen binnen het afwegingskader. 

In de milieueffectrapportages zou ook een vergelijking met het buitenland moeten worden 

gemaakt op de hiervoor genoemde punten. Verwezen zij onder andere naar het navolgende 

document van de UK Civil Aviation Authority, Civil Aviation Publication - CAP 764: Policy and 

Guidelines on Wind Turbines, waarin de veiligheidsaspecten met betrekking tot windturbines 

en vliegbewegingen zijn beschreven. 

 

 

Reactie  
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Aan de Minister van Economische zaken 

t .a.v. Zijne Excellentie de heer H.G.J. Kamp 

Bezuidenhoutseweg 30 

2594 AV Den Haag 

Reference 
BR-16-168 

Contact Person Direct Tel. Nr. E-mail 

NffiEPA 
NETHERLANDS OIL AND GAS EXPlORAl lON 
AND PRODUCTION ASSOCIAHON 

111s111n8 Bezuidenhoutseweg 27-29 
address 2594 AC THE HAGUE 

m•ll"w P.O. Box 11729 
address 2502 AS THE HAGUE 

The Netherlands 

telephone +31 70 34 78871 
• ·mail info@nogepa.ni 

website www.nogepa.nl 

K.v.K. 27095808 
VAT NL 44.65.295.801 

Den Haag, 
2 februari 2016 

Betreft: Stroom op zee 1 toegang tot het net op zee voor offshore olie en gas productie-installaties 

Excellentie, 

Als Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associat ie (NOGEPA) behartigen wij de gemeenschappelijke 

belangen van bedrijven die een vergunning hebben voor de exploratie, ontwikkeling en productie van olie en gas op 

land en offshore in Nederland. In het kader van het voorgenomen wetsontwerp 'stroom op zee', vraag ik namens onze 

leden uw aandacht voor de mogelijke aansluiting van offshore gelegen mijnbouwinstallaties op het toekomstige door 

TenneT te beheren elektr'rciteitstransmissienet op zee. 

Het 'elektrificeren' van mijnbouwinstallaties op de Noordzee staat momenteel sterk in de belangstelling. Recent Is een 

eerste productieplatform aangesloten op het elektrlciteits-transmissie systeem (Q13a Amstel). De verwachting is dat in 

de toekomst meer mijnbouwondernemingen deze stap overwegen. De 'wrnst' is immers meervoudig: elektrificatie 

heeft een gunstig effect op de uitstoot van onder andere NOx en C02, waarmee het een belangrijke stap ls richting In 

de toekomst geldende normen. De integratie van fossiele en duurzame energieproductiesystemen als offshore-wind 

en op termijn aquatische biomassa en water-energie, biedt mogelijkheden voor een optimaal gebruik van opgewekte 

duurzame elektriciteit in tijden waarin het aanbod daarvan de vraag overtreft. 
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Om deze veelbelovende ontwikkeling te ondersteunen is het belangrijk dat aansluiting van platforms en het 

elektriciteitsnet op zee op dezelfde wijze gereguleerd wordt als de aansluiting van mijnbouwwerken op 

transmissiesystemen op land. Het voorkómen van belemmeringen in de toekomst vraagt om erkenning van het recht 

op onderhandelde toegang tot het net op zee, om transparantie, non-discriminatie en om structureel overleg tussen 

de netbeheerder op zee en onze leden als potentiële gebruikers. 

Het zou wenselijk zijn als een en ander op gepaste wijze tot uiting komt in de nieuwe wet, in overeenstemming met de 

van toepassing zijnde Europese regelgeving. 

Wij zijn uiteraard graag bereid hierover verder te spreken met uw ministerie. 

Hoogachtend, 

--
J.P.M. Peters 

Secretaris Generaal 
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Bureau Energieprojecten 

Vereniging Dorpsbelangen 
Egmond, 'parel' aan Zee 

e-mail: parelegmondaani.et@gmaiLcom 
www.egmondpareJaamee.nl 
Bankrek: NIMRabo0146924193 

Inspraakpunt kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid) 
Postbus 248 

D [' '~ 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Egmond aan Zee, 4 maart 2016 

Betreft : Zienswijze Notitie Reikwijdte en detailniveau Milieueffectenrapportage 
kavelbesluiten Hollandse Kust I en II 

Dames en heren, 

De Vereniging Dorpsbelangen Egmond, "Parel" aan Zee behartigt, met een ledental van meer 
dan 700, de belangen van de bewoners van het dorp en fungeert binnen de gemeente Bergen 
NH als aanspreekpunt voor aangelegenheden die het dorp betreffen .. 

Binnen onze vereniging en in het dorp wordt zeer negatief gereageerd op het voornemen van 
de regering inzake de bouw van meer windmolens voor de Hollandse kust. 
Wij maken ons grote zorgen over de effecten die de aanleg van windmolenparken voor de 
kust op het milieu zouden kunnen hebben. Wij lichten dit als volgt toe: 

1. De kust geeft een beleving voor bewoners en bezoekers die uniek is. Een weidse 
horizon met prachtige luchten en ondergaande zon. Met het plaatsen van 
windmolens op 10-12 mijl voor de kust komt hier een abrupt einde aan. Er is een 
groot verschil of de windmolens over de hele horizon waarneembaar zijn, zoals nu 
is gepland, of in het bestaande kleinere zichtveld. Mensen komen immers voor een 
vrije horizon, niet gestoord door windmolens en geen rode knipperlichten in het 
donker. 

2. Als inwoners van een kustplaats kunnen wij u garanderen dat de reeds geplaatste 
windmolens veel vaker te zien zijn dan wordt beweerd door de overheid. Het effect 
is dus vele malen groter dan een aantal dagen in de zomer. Naarmate de 
windturbines hoger zijn en dichter op de kust komen, worden ze vanaf het strand 
beter en per dag langduriger zichtbaar. Een horizon met een industriële uitstraling 
heeft een negatieve invloed op de landschapsbeleving van bewoners en 
strandtoeristen. 

3. Wat zijn de gevolgen voor het klimaat? Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat 
windturbines een sterke verticale turbulentie veroorzaken waardoor zich meer 
wolken vormen wat zou kunnen leiden tot een vermindering van het aantal zonne
uren, tot hogere neerslagcijfers en mistvorming aan onze kust. Wilt u als commissie 
MER deze onderzoeken meenemen in uw rapportage? 



0046

4. Langs de Noordzeekust ligt een druk bevaren scheepvaartroute. Voor de havens van 
Rotterdam en Y mui den wordt frequent geankerd door supertankers. Een nabij de 
kust gelegen windmolenpark is tijdens storm een obstakel voor een losgeslagen of 
uit de koers geraakt schip en zou een ecologische ramp kunnen veroorzaken. Wordt 
dit gevaar wel voldoende onderkend? 

5. Wat is het effect van dergelijke grote windmolenparken evenwijdig aan onze 
Noordzeekust op het maritieme ecosysteem ter plaatse? We denken hierbij met 
name aan haar functie als trekvogelroute en aan de grote zeezoogdieren als 
zeehonden, bruinvissen en in steeds grotere aantallen waargenomen walvissoorten. 
Een windmolenpark ver uit de kust heeft ons inziens veel minder nadelige effecten 
op dit ecosysteem. Graag zien wij hier verder onderzoek naar. 

6. De effecten op recreatie en toerisme zullen vele malen groter zijn dan gesteld wordt 
in het Decisio rapport. De uitgangspunten in dit rapport zijn niet de juiste 
uitgangspunten die gelden voor de nieuw aan te leggen parken. 

Wij gaan ervan uit dat U onze argumenten tegen de aanleg van windmolenparken dichtbij de 
kust zienswijze zorgvuldig zult meewegen in uw Milieueffectenrapportage. 
Wij zijn uiteraard bereid om u waar nodig van een nadere toelichting te voorzien. 

Namens het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen "Parel" van Egmond. 



 
 
Verzonden: Dinsdag 8 maart 2016 13:26 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Zie bijlage. 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Zie bijlage. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Zie bijlage. 
 
Reactie  
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Pagina 7 - alinea 1 
 
Op dit moment wordt een aanvulling opgesteld op de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee voor 
het gebied Hollandse Kust, waarin ook een strook binnen de 12 mijlszone wordt aangewezen (zie 
paragraaf 2.1.7). 
 
In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage - 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) -  staat onder meer: 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 
gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar 
locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, 
natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld 
te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten 
windparken.’ 
Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie op zee 
voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie m.e.r. over te 
nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten 
genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht en binnen de 12-mijlzone. 
Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze te 
consulteren zijn. 
 
Pagina 7 - alinea 2 
 
Nationaal waterplan 2 (NWP2) en Beleidsnota Noordzee 2016-2021 
 
Voor de periode 2016-2021 is het Noordzee beleid verder uitgewerkt in het nationaal waterplan 2 
(NWP2) en als onderdeel hiervan in de nieuwe Beleidsnota Noordzee 2016-2021. Het ontwerp van 
beiden hee  ter inzage gelegen tot en met 22 juni 2015. Op 28 juli 2014 is de Noordzee 2050 
gebiedsagenda aan de Tweede kamer aangeboden (Kamerstukken II, 2013-14, 33 450, nr. 24). 
Aangezien de Noordzee 2050 gebiedsagenda en het masterplan voor de energie van de Noordzee 
tussen 2030 en 2050/2060 betrekking hebben op de middellange en lange termijn, en de 
kavelbesluiten voor Hollandse Kust (zuid) op korte termijn genomen dienen te worden, heeft  de 
Noordzee 2050 gebiedsagenda geen concrete betekenis voor de MER-en voor de kavelbesluiten. 
 
Wij kunnen bovenstaande opmerking niet anders duiden dan dat het plan is de MER-en niet verder 
te onderzoeken dan de effecten tot 2023. Wij verzoeken u om een meer holistische benadering, 
waarbij u de cumulatieve effecten van alle plannen tot 2050 - en die zijn aanzienlijk - onderzoekt. 
Voor een MER wordt gekeken naar de cumulatieve effecten. Deze zullen na 2023 aanzienlijk 
toenemen. Derhalve ons verzoek om uw MER-en horizon uit te breiden met de plannen tot 2050 
en de resultaten van dit onderzoek mee te nemen in uw besluitvorming. Dit voordat er 
onomkeerbare besluiten genomen worden die onze Noordzee qua milieu qua leefbaarheid voor 
flora en fauna ernstige - en door een korte termijn horizon - zogenaamd onvoorziene schade 
kunnen toebrengen. 
 
Pagina 8 - 2’ alinea laatste regels. 
 
Ook nemen de kosten voor het aanleggen en onderhouden van de platforms toe. De aansluiting op 
de reeds aangewezen gebieden zorgt ervoor dat de vrije horizon in andere gebieden behouden 
blijft. 
 
Deze tekst wekt de suggestie dat ‘vrije horizon’ van belang is in de afweging van dit besluit. 
Helaas, niets is minder waar. Gebruikmaking van de zone tussen 10 - 12 mijl voor de Hollandse 
Kust geeft het grootste deel van de Nederlandse kust - met het grootste aandeel in toerisme - zicht 
op een industrieel hekwerk. Het aanzien van een ver-industrialiseerde Noordzee. Wij verzoeken u 
in het kader van deze MER verder te onderzoeken wat het effect is op de beleving van de 
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Noordzee bij deze strandbezoekers bij uitvoering van deze plannen. Daarnaast verzoeken wij u te 
onderzoeken in hoeverre de beleving van een hekwerk aan windmolens zichtbaar vanaf de hele 
Hollandse kust effecten heeft op de volksgezondheid, het vermogen om - aan het strand - te 
ontprikkelen, te ontspannen en hierbij experts op dit gebied te raadplegen. Wij verzoeken u in dit 
onderzoek het alternatief van plaatsing uit het zicht te betrekken en te onderzoeken of de 
toekomstige kosten voor de volksgezondheid opwegen tegen de in dit document genoemde 
‘besparingen’. 
 
Pagina 10 - Alinea 1 
 
een onderbouwing van de noodzaak van uitbreiding van het gebied Hollandse Kust met een strook 
tussen de 10 en 12 NM 
 
De onderbouwing van de noodzaak is gebaseerd op - beperkte - financiële parameters. In het 
persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage - 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) -  staat onder meer: 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 
gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar 
locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, 
natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld 
te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten 
windparken.’ 
Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie op zee 
voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie m.e.r. over te 
nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten 
genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht en binnen de 12-mijlzone. 
Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze te 
consulteren zijn. 
 
een visualisatie en beschrijving van de landschappelijke gevolgen aan de hand van de criteria 
zichtbaarheid, beleving en dominantie 
 
De gebruikte visualisatie - ervan uitgaand dat u het hebt over het visualisatietool van het ministerie 
van I&M - , hoe schokkend op zichzelf, geeft geen realistisch beeld van de veel ernstiger 
werkelijkheid. Wij verzoeken u opnieuw onderzoek te doen op basis van werkelijke beleving door 
strandbezoekers naar de werkelijke gevolgen voor zichtbaarheid en landschapsdominantie voor 
het grootste deel van de Nederlandse - en voor 100% van de Hollandse kust. 
 
Pagina 10 - 2.1.7 Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) 
 
Ecologie is een belangrijk onderwerp voor de belangenafweging bij het realiseren van windparken 
op zee. Daarom is door Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
en het ministerie van Economische Zaken een toetsingskader gemaakt, dat moet worden 
toegepast bij toekomstige besluitvorming over windenergie op zee. Aan de hand van dat 
toetsingskader zal bij het nemen van ruimtelijke besluiten, zoals de toekomstige aanwijzing van 
windenergie- gebieden en kavelbesluiten, worden beoordeeld of uitgesloten kan worden dat een 
windpark op zee afzonderlijk, of in cumulatie met andere windparken en andere activiteiten, 
ongewenste effecten op de ecologie zal hebben. Dat kader wordt het ‘Kader Ecologie en 
Cumulatie’ genoemd. 
 
Wij verzoeken u, in tegenstelling tot wat op pagina 7 van deze Notitie vermeld wordt, de horizon 
voor de cumulatieve effecten te verbreden en daar alle plannen tot 2050 bij te betrekken. Alleen 
dan kan men tot een (strategisch) inzicht komen van de cumulatieve effecten van de exploitatie 
van de Noordzee. 
 

0048



 
 
 
Pagina 11 - alinea 5 
 
Volgens het concept scenario wind op zee wordt het transmissiesysteem op zee zodanig 
ontworpen dat het mogelijk is om op termijn de verder uit de kust gelegen windenergiegebieden 
met wisselstroom aan te sluiten op de platforms in de windenergiegebieden uit de routekaart. De 
platforms fungeren dan als “stapsteen”. 
 
In de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport transmissiesysteem wind op 
zee Hollandse Kust (zuid) staat op pagina 30 de volgende opmerking: “De platforms op zee van 
TOZ HKZ dienen niet als stapsteen naar verder gelegen windenergiegebieden en het Noordzee-
net, dit is vastgelegd in het ‘Scenario Windenergie op Zee’ [lit. 11, bijlage I].”  
Deze opmerking is strijdig met Alinea 5 op pagina 11 van deze notitie. Graag ontvangen wij een 
extra toelichting waarom deze strijdigheid bestaat en wat het juiste concept is. 
 
Pagina 12 - alinea 4 
 
Onderzoek naar de locatiekeuze in de MER-en 
 
In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee is nagegaan of windenergiegebied Hollandse Kust 
(zuid) geschikt is voor de realisatie van windenergie. In deze structuurvisie zijn de e ecten van 
windenergie in het gebied Hollandse Kust (zuid) op het detailniveau van een structuurvisie 
onderzocht vanuit de aspecten ecologie, scheepvaartveiligheid, overige gebruiks- functies (olie en 
gas, visserij, zandwinning etc.), geologie en hydrologie, landschap (zichtbaarheid) en 
cultuurhistorie en archeologie. Hierbij is ook gekeken naar de geschiktheid ten opzichte van de 
overige voor windenergie aangewezen gebieden (IJmuiden Ver, Hollandse Kust, Ten noorden van 
de Waddeneilanden, Borssele). In de MER-en is een nader onderzoek naar de geschiktheid van 
het gebied Hollandse Kust (zuid) voor windenergie dan ook niet nodig. Wel zal op hoofdlijnen de 
vergelijking tussen de gebieden worden gemaakt. Uiteraard zullen de MER-en wel in detail ingaan 
op de effecten van windenergie in het gebied zoals deze te verwachten zijn bij de realisatie van de 
uit te geven kavels. 
 
De locatiekeuze is gedaan op financiële argumenten. De milieu- en leefbaarheidsargumenten zijn 
daar niet in meegenomen. Wij verzoeken u in de MER op detailniveau een vergelijkingstabel op te 
nemen van de milieu- en leefbaarheidsaspecten van alle aangewezen windlocaties om tot een 
goede afweging te kunnen komen van de (cumulatieve) effecten voor zee(zoog)dieren, 
(trek)vogels en fouragerende vogels en fauna. Dit is ondersteunend aan het MER advies uit 2014 
(zie bijlage) 
 
Pagina 19 - alinea 2, punt 3 
 
Het gebied aan de west- en zuidzijde van het windenergiegebied vangt wind af van de meer oost 
of noordoost gelegen gebieden. Kavels die daardoor minder vrije aanstroom van wind hebben zijn 
dan ook groter om de onderlinge afstand tussen windturbines te kunnen vergroten. 
 
De doelstellingen voor 2020 en 2023 staan onder druk. Het is dus zaak zo min mogelijk onderling 
verlies te bewerkstelligen. Wij verzoeken u daarom aanvullend onderzoek naar de totale opbrengst 
onder de meest ideale plaatsing tussen de velden Hollandse Kust (met invloed op reeds 
gerealiseerde velden) en plaatsing op IJmuiden Ver. (groter, meer ruimte, minder invloed op 
bestaande velden) 
 
 
Pagina 20 - laatste alinea 
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In de MER-en zal de verkaveling vanuit het oogpunt van relevante aspecten zoals ecologie en 
scheepvaartveiligheid, onderzocht worden. Daarbij speelt ook de draagkracht van het gebied een 
rol: hoeveel windturbines kan je plaatsen in het gehele windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) 
gezien milieu, ecologie en andere belangen? Het is van belang om deze vraag ook voor het gebied 
in zijn geheel en in cumulatie te beantwoorden (en niet alleen voor de twee uit te geven kavels I en 
II), omdat het niet de bedoeling is dat achteraf blijkt dat de beschikbare fysieke of milieuruimte van 
het gehele gebied (of zelfs van meerdere aangewezen gebieden) door slechts twee kavels is 
opgebruikt. Op basis van het voorgaande volgt een verkaveling van het gebied, welke in  guur 3.8 
is weergegeven. Ook is daar indicatief het transmissiesysteem op zee Hollandse Kust met de 
platforms alpha en beta opgenomen. 
 
Zoals op de kaart op pagina 20 van deze Notitie is af te lezen, liggen de gebieden HKZ I en II zeer 
dicht bij scheepvaartroutes en ankergebieden. Andere gebieden (IJmuiden Ver) hebben daar veel 
minder hinder van. Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische mogelijkheid tussen 
een ‘aanvaring’ van op drift geraakte schepen en de platformen dicht onder de kust, de mogelijke 
milieugevolgen hiervan en welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te voorkomen c.q. te 
beperken.  
Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder uit de 
kust (IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen.  
Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter voorkoming 
van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw besluitvorming. Inclusief 
de geraamde economische gevolgen van een dergelijke ramp. 
 
Pagina 20 - alinea 3 
 
Het is de trend om naar steeds grotere turbines te gaan. Echter vanuit oogpunt van kosten en 
risico’s is het de vraag of de allergrootste turbines, die nu alleen nog op de tekentafel bestaan, 
daadwerkelijk in de kavels I en II gebouwd zullen worden. Het lijkt daarbij overigens niet wenselijk 
om (veel) meer milieuruimte uit te geven dan mogelijk benut gaat worden; immers bij de uitgifte 
van volgende kavels zal deze ruimte in de cumulatie meegewogen dienen te worden. Dit zal in de 
kavelbesluiten vastgelegd worden. 
 
De MER heeft als doel de milieu effecten te onderzoeken. Ook op langere termijn. Het is inmiddels 
bekend dat de ontwikkelaars zich richten op turbines van 7 MW of meer. Dit is ook terug te zien in 
de vergunningen voor Borssele, welke een maximale tiphoogte van 250 meter toestaan. Wij 
verzoeken u dan ook uit te gaan van deze technologie en de hierdoor te verwachten effecten. Wij 
verwachten - zie ook het interview in De Volkskrant van 10 juni 2015 met de heer Eecen van ECN 
- dat na 2023 ongeveer 25% van het Nederlandse Noordzeegebied volgezet wordt met 
windturbines. Zeer wel mogelijk van een veel grotere capaciteit. Wij verzoeken u dan ook de 
cumulatieve effecten hiervan op zee(zoog)dieren, trek- en foeragerende vogels en zeefauna in 
kaart te brengen, tot 2050. 
 
Pagina 24 - laatste alinea 
 
Niet alle parameters uit de tabel zijn even belangrijk wat betreft  de te verwachten meest kritische 
milieueffecten, en behoeven naar verwachting dan ook niet allemaal vastgelegd te worden in de 
uiteindelijk uit te geven bandbreedte. Bepalend voor de effectbepaling in de MER-en zijn met 
name: 

• het aantal windturbines; 

• de diameter van de rotor van de windturbines; 

• het type fundering en de hei-energie die benodigd is bij het heien van funderingen (en daarmee 
het geluidsniveau), en de tiphoogte en tiplaagte van de windturbines. 

 
Wij kunnen ons voorstellen dat niet alle factoren even zwaar meegewogen worden. Graag 
vernemen wij van u of en zo ja welke wegingsfactor er aan de effectbepalende factoren gegeven 
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worden. Wij zien deze dan graag terug in de uiteindelijke rapportage over de cumulatieve effecten 
op flora en fauna. 
 
Pagina 26 - Tabel 
 
In de tabel op pagina 26 van uw notitie geeft u een bandbreedte aan. Graag vernemen wij van u 
welke aantallen slachtoffers onder vogels en zee(zoog)dieren voor deze MER als ‘acceptabel’ 
worden gezien.  
 
Wij verzoeken u ook te onderzoeken wat de cumulatieve effecten van elektromagnetische velden 
en laagfrequente geluidsgolven onder water op zee(zoog)dieren hebben. 
Wij verzoeken u te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen de toenemende stranding van 
potvissen en andere zeezoogdieren en de toenemende industriële benutting van de Noordzee. 
Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten op de leefomgeving van zee(zoog)dieren zijn van 
concentratie van de bouw op één locatie (IJMuiden Ver) ten opzichte van de bouw op verspreide 
locaties. 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook Hollandse 
Kust en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels op pagina 11 en 
kaart zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind (http://www.noordzee.nl/wp-
content/uploads/2011/06/Frisse Zeewind2 2005.pdf). Tevens verzoeken wij u aan te geven 
waarom - naast het kostenaspect - gekozen wordt voor bebouwing van een gebied waarin - 
volgens dit rapport van de gezamenlijke natuurorganisaties - de habitat het meest kwetsbaar is.  
 
In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage - 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) -  staat onder meer: 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 
gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar 
locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, 
natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld 
te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten 
windparken.’ 
Wij verzoeken u dit advies van de Commissie m.e.r. over te nemen en alsnog onderzoek te doen 
naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten genomen worden. Mochten deze 
onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze te consulteren zijn. 
 
Pagina 27 - 5.1 Mogelijke effecten landschap, recreatie en toerisme 
 
Landschap en zichtbaarheid, vanwege het feit dat de windturbines zichtbaar zijn vanaf toeristische 
locaties aan de kust.  
Recreatie en toerisme, vanwege de mogelijke invloed van het windpark op recreatief gebruik van 
de Noordzee en de kustzone 
 
Gebruikmaking van de zone tussen 10 - 12 mijl voor de Hollandse Kust geeft het grootste deel van 
de Nederlandse kust - met het grootste aandeel in toerisme - zicht op een industrieel hekwerk. Het 
aanzien van een ver-industrialiseerde Noordzee. Wij verzoeken u in het kader van deze MER 
verder te onderzoeken wat het effect is op de beleving van de Noordzee bij deze strandbezoekers 
bij uitvoering van deze plannen. Daarnaast verzoeken wij u te onderzoeken in hoeverre de 
beleving van een hekwerk aan windmolens zichtbaar vanaf de hele Hollandse kust effecten heeft 
op de volksgezondheid, het vermogen om - aan het strand - te ontprikkelen, te ontspannen en 
hierbij experts op dit gebied te raadplegen. Wij verzoeken u in dit onderzoek het alternatief van 
plaatsing uit het zicht te betrekken en te onderzoeken of de toekomstige kosten voor de 
volksgezondheid opwegen tegen de in dit document genoemde ‘besparingen’. 
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Wij verzoeken u onderzoek te doen volgens de kwantitatieve en kwalitatieve methode en aan te 
geven of en hoe vaak de windturbinevelden zichtbaar zijn vanaf de kust. 
 
Wij verzoeken u een belevingsonderzoek onder strandbezoekers en kustbewoners te doen naar 
de zichtbaarheid van deze platformen en de effecten hiervan op de (geestelijke) volksgezondheid.  
 
Wij verzoeken u uw onderzoek uit te breiden met een kwantitatief onderzoek teneinde de 
hoeveelheid recreanten in kaart te brengen waarop de kwalitatieve effecten op van toepassing zijn. 
 
Wij verzoeken u de effecten van de zichtbaarheid van de rode signaallichten in kaart te brengen 
alsmede de effecten hiervan op de volksgezondheid.  
 
Tevens verzoeken wij u de gevonden effecten van alle bovengenoemde onderzoeken te relateren 
aan het verdwijnen van deze effecten bij bebouwing op IJmuiden Ver.  
 
 
 
 
 
Pagina 27 - 5.1 Mogelijke effecten scheepvaart, vanwege de scheepvaartactiviteiten in en in 
de nabijheid van de kavels; 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische mogelijkheid tussen een ‘aanvaring’ van 
op drift geraakte schepen en de platformen dicht onder de kust, de mogelijke milieugevolgen 
hiervan en welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te voorkomen c.q. te beperken.  
Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder uit de 
kust (IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen.  
Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter voorkoming 
van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw besluitvorming. 
 
Pagina 27 - 5.1 Mogelijke effecten vogels, vleermuizen en onderwaterleven 
 
 
Wij verzoeken u in uw onderzoeken mee te nemen of het effect van de aanleg van (verspreide) 
windturbinevelden een andere aanslag pleegt op de leefomgeving van de bestaande en trekkende 
habitat dan bij de aanleg van grotere, geconcentreerde velden verder op zee. Tevens verzoeken 
wij u aan te geven op welke criteria men meent te moeten kiezen voor elk van beide alternatieven, 
voorzien van een wegingsfactor voor elk der criteria. 
 
Pagina 27 - 5.1.1 Elektriciteitsopbrengst en vermeden emissies 
 
De belangrijkste reden om windinitiatieven te realiseren, is het opwekken van duurzame energie. 
Van de te onderscheiden alternatieven wordt daarom in de MER-en berekend hoeveel elektriciteit 
wordt opgewekt. Ook kan worden bepaald welke uitstoot van schadelijke stoffen het windpark 
vermijdt in vergelijking met de situatie dat dezelfde energie wordt opgewekt op conventionele 
wijze, zoals met behulp van kolen- en gasverbranding. Een vergelijking wordt gemaakt met de 
emissies van de huidige brandstofmix die wordt gebruikt in Nederland voor opwekking van 
elektriciteit. In de MER-en wordt tevens aandacht besteed aan hoeveel energie het kost om 
turbines te produceren en te plaatsen en wat het effect van het windpark Luchterduinen op de 
elektriciteitsproductie in Hollandse Kust (zuid) en vice versa is. 
 
Wij verzoeken u in deze studie de ‘stand by’ effecten op te nemen van bestaande of nog te 
ontwikkelen fossiele energiecentrales. 
Wij verzoeken u bij ‘vermeden emissies’ de CO2 uitstoot mee te nemen van meestook van bio-
brandstof en de kosten hiervan per opgewekt kWh, gebaseerd op € 4 miljard SDE+ subsidie.  
 
Pagina 28 - Zeezoogdieren (zeehonden en bruinvissen) 
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Voor wat betreft  zeehonden zijn met name de ligplaatsen in de Voordelta en de Waddenzee van 
belang. Aandacht wordt besteed aan  et aantal  e n loede dieren ten opzichte van het totale 
aantal dieren binnen het Nederlands Continentaal Plat en de gehele Noordzee. Ook wordt 
aandacht besteed aan het bouwtempo van funderingen want dit bepaalt de mate waarin effecten 
zich telkens opnieu   oordoen en oo  o  steeds de el de dieren  orden  e n loed dan wel een 
ander deel van de populatie. Het werkt bij zeezoogdieren door in de duur van de blokkade van 
foerageergebieden en migratieroutes en in de verstoring door onderwatergeluid. 
Inzichtelijk wordt gemaakt wat de effecten in zowel de aanleg-, exploitatie- als de verwijderingsfase 
zijn, of het om tijdelijke dan wel permanente effecten gaat en wat de cumulatieve effecten kunnen 
zijn van windturbines in het gebied Hollandse Kust (zuid) met overige projecten en activiteiten, 
zowel in tijd als in ruimte. Hierbij wordt zowel naar ster e als aantasting van het leefgebied 
gekeken. Dit alles zal zoveel mogelijk worden gekwantificeerd. Zo wordt per type verstoring 
aangegeven hoeveel individuen van  el e soorten  ier i   i n  etro  en  orde rootte   i  oor eeld 
in aantals lassen  en  el  deel  an de  o ulatie minimaal en ma imaal   orst case   e n loed 
wordt. Er wordt hierbij getoetst aan de gunstige staat van instandhouding zoals beschreven in de 
Flora- en faunawet. Daar waar nodig wordt ook getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998. 
 
Graag zien wij in deze studie opgenomen bij welke hoeveelheden dode / gewonde zeezoogdieren 
er een ‘no-go’ is voor deze plannen.  
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook Hollandse 
Kust en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels op pagina 11 en 
kaart zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind (http://www.noordzee.nl/wp-
content/uploads/2011/06/Frisse Zeewind2 2005.pdf). Tevens verzoeken wij u aan te geven 
waarom - naast het kostenaspect - gekozen wordt voor bebouwing van een gebied waarin - 
volgens dit rapport van de gezamenlijke natuurorganisaties - de habitat het meest kwetsbaar is.  
 
In deze studie zou ook een vergelijking van deze gegevens met de effecten van een grote 
ontwikkeling op IJmuiden Ver inzichtelijk gemaakt moeten worden om een afweging te maken 
welke ontwikkeling op welke locatie het meest diervriendelijk is. 

 

Pagina 29 - Toetsing effecten en Kader Ecologie en Cumulatie: acceptabele grenzen op populatieniveau 

In het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) is onderzocht wat de gecumuleerde ecologische effecten kunnen 
zijn van bestaande en in aanbouw zijnde windparken op zee met de tien windparken op zee die in het 
Energieakkoord zijn afgesproken. Er is daarbij gekeken naar de effecten van windparken buiten de 12 
mijlszone (zie ook paragraaf 5.2.2). Doel van het KEC is om te kunnen bepalen of de (bouw van) alle 
windparken, samen met enkele andere activiteiten op zee, tot onaanvaardbare negatieve ecologische 
effecten leiden. Zo nodig kunnen dan voorschriften worden opgenomen in de kavelbesluiten waarmee deze 
effecten worden voorkomen of verminderd 

In het Energieakkoord zijn geen locaties opgenomen. Alleen aantallen. De locatie Hollandse Kust is een 
locatie welke buiten de energieafspraken om, besloten is door EZ vanwege (veronderstelde) financiële 
voordelen. Wij verzoeken nader en/of verder vergelijkend onderzoek naar de effecten van 2100 MW op 
IJmuiden Ver in relatie tot de plannen HK zuid I en II, III en IV, en de HK Noord I en II. 

Pagina 30 - overige gebruiksfuncties 

Voor wat betreft het beschrijven van de effecten op recreatie en toerisme zal in de MER-en gebruik worden 
gemaakt van het onderzoek van Decisio. Zij hebben onderzoek uitgevoerd naar de regionale 
maatschappelijke en economische effecten van windparken op zee. Verder zal een overzicht gegeven 
worden van uitgevoerd onderzoek op het gebied van effecten van windturbines op recreatie en toerisme. 
Ook wordt aangegeven wat een windpark eventueel kan bijdragen aan de regionale economie; denk daarbij 
aan havenactiviteiten, toeristisch bezoek aan het windpark etc.. Het effect op recreatie en toerisme kan 
mede afhankelijk zijn van de zichtbaarheid van windturbines vanaf de kust. Zichtbaarheid wordt in de MER-
en beschreven bij het aspect ‘landschap’ 
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Wij maken bezwaar tegen het gebruik van het onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat de door Decisio 
beschreven effecten gebaseerd zijn op verouderde informatie en op een onjuist beeld voor de nieuw 
ontstane situatie, zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van Den Helder tot Hoek van Holland. Dit 
wordt door Decisio zelf aangegeven in hun rapport. De Minister heeft al aangegeven een hernieuwd 
onderzoek te laten doen naar de effecten van de nieuwe situatie.  

Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” http://vrijehorizon.nl/wp-
content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.pdf. 

Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van Stichting Vrije 
Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. http://vrijehorizon.nl/wp-
content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf 

 

 

 

Pagina 31 - 5.1.6. Landschap 

De zichtbaarheid van windturbines vanaf de kust zal in de MER-en worden gevisualiseerd aan de hand van 
(foto)visualisaties vanaf diverse kustplaatsen, voor de dagperiode en indien mogelijk ook voor de 
nachtperiode. De bandbreedte van windturbines wordt weergegeven, dus een alternatief met minder maar 
grotere turbines en een alternatief met meer maar kleinere turbines. De windturbines in kavel I en II 
worden gevisualiseerd. De windturbines in kavel III en IV zullen in de MER-en voor die betre ende kavels 
gevisualiseerd worden, waarin tevens het beeld wordt weergegeven van windturbines in alle kavels, dus 
van kavel I, II, III en IV. Indien mogelijk wordt voor het visualiseren gebruik gemaakt van de viewer, zie h 
ps://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/windenergie/viewer/. Dan wordt de bandbreedte van 
windturbines in het MER voor de kavels I en II in de viewer weergegeven. Deze bandbreedte wijkt iets af 
van de opstellingen die nu zijn gevisualiseerd in de viewer (namelijk 4 en 8 MW turbines). 

Wij verzoeken u deze visualisatie niet te gebruiken, maar gebruik te maken van echte foto’s van 
bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand. Deze zijn aan te passen naar de afstand van 18 km uit de kust 
(er verdwijnt dan 15 meter minder achter de bolling van de horizon) en de hoogte van de turbines. Bij een 
voorbeeld van 190 m tiphoogte op 18 km in de nieuwe situatie ten opzichte van Luchterduinen (130 m op 23 
km uit de kust) is de zichtbaarheid als volgt:  

Luchterduinen: 130 m - 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter, 

HK zuid III en IV: 190 m - 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter. 

Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool. 

Pagina 32 - tabel 5.1- zeezoogdieren 

Wij verzoeken aanvullend onderzoek op de effecten van (sterk wisselende) electromagnetische velden op 
(het oriëntatievermogen) van zeezoogdieren 

Wij verzoeken u extra onderzoek tussen de in deze Mer-en te meten (cumulatieve) effecten op 
zeezoogdieren en ander onderwaterleven en de resultaten voor beiden indien 2100 MW geconcentreerd 
geplaatst wordt op IJmuiden Ver om de verschillen in effecten on beeld te krijgen. 

Pagina 33 - tabel 5.1 - overige gebruiksfuncties - Recreatie en Toerisme 

Wij verzoeken u voor het onderzoek naar effecten op Recreatie en Toerisme geen gebruik te maken van het 
onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat de door Decisio beschreven effecten gebaseerd zijn op 
verouderde informatie en op een onjuist beeld voor de nieuw ontstane situatie, zichtbaarheid voor de hele 
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Hollandse kust, van Den Helder tot Hoek van Holland. Dit wordt door Decisio zelf aangegeven in hun 
rapport. De Minister heeft al aangegeven een hernieuwd onderzoek te laten doen naar de effecten van de 
nieuwe situatie.  

Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” http://vrijehorizon.nl/wp-
content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.pdf. 

Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van Stichting Vrije 
Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. http://vrijehorizon.nl/wp-
content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf 

Pagina 33 - tabel 5.1 - Landschap 

Wij verzoeken u de visualisatie van het Ministerie van I&M  niet te gebruiken, maar gebruik te maken van 
echte foto’s van bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand of veldonderzoek aan de kust. Foto’s zijn aan 
te passen naar de afstand van 18 km uit de kust (er verdwijnt dan 15 meter minder achter de bolling van de 
horizon) en de hoogte van de turbines. Bij een voorbeeld van 190 m tiphoogte op 18 km in de nieuwe 
situatie ten opzichte van Luchterduinen (130 m op 23 km uit de kust) is de zichtbaarheid als volgt. 

 1. Luchterduinen: 130 m - 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter. 

 2. HK zuid III en IV: 190 m - 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter. 

Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool. 

Wij verzoeken u nader onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van concentraties van 
windturbinevelden op het microklimaat. Er zijn aanwijzingen dat - door menging van de lucht vlak boven zee 
en de bovengelegen luchtmassa’s - er meer mist- en regenvorming zal plaatsvinden. Onderzoek aan de State 
University van New York wees uit dat de plaatsing van een zeer groot windturbineveld in Texas de oorzaak is 
van een stijging van de oppervlaktetemperatuur met 0,7% in tien jaar tijd. Dit zou veroorzaakt worden 
doordat de windturbines ’s nachts warme lucht naar beneden trekken. (mening van lucht van verschillende 
temperaturen) 

Pagina 34 - 5.2.2 Cumulatie 

De milieueffecten die gepaard gaan met de voorgenomen activiteiten kunnen cumuleren met de effecten 
van andere plannen, projecten en handelingen. Het is van belang om goed af te bakenen welke plannen, 
projecten en handelingen meegenomen worden in de cumulatie. In ieder geval dient het te gaan om 
plannen, projecten en handelingen die leiden tot relevante effecten, dat wil zeggen effecten die samen met 
de effecten die optreden bij de voorgenomen activiteiten leiden tot een groter totaaleffect. 

Voor het onderdeel cumulatie zal eveneens gebruik worden gemaakt van het Kader Ecologie en Cumulatie 
(KEC) dat het Rijk hee  opgesteld conform het nationaal waterplan (2009-2015). In dit afwegingskader 
wordt ingegaan op de cumulatieve ecologische effecten van het realiseren van alle windparken conform de 
uitrol volgens het energieakkoord waarbij ook verwachte buitenlandse windparkontwikkelingen zijn 
meegenomen. Het KEC wordt op basis van relevante informatie uit de planMER behorende bij de 
Rijksstructuurvisie Windenergie op zee Aanvulling Hollandse Kust nog aangevuld. Deze versie vormt het 
uitgangspunt bij beoordeling van de effecten in cumulatie. 

Wij verzoeken de effecten van de plannen tot 2050 te incorporeren in uw onderzoek. Aangezien de 
cumulatieve effecten onderzocht worden, en de grootste ontwikkelingen op de Noordzee pas na 2023 
gepland en uitgevoerd worden, is de beperking tot 2023 een ontkenning van de totale cumulatieve effecten.  

Pagina 38 - Bijlagen 

Wij verzoeken u in de bijlagen de volgende rapporten op te nemen:  
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“Badplaatsen de mist in?” http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-
2015081-def.pdf. 

“Enquêtes invloed windmolens op strandbezoek” http://vrijehorizon.nl/wp-
content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf 
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Zie bijlagen zienswijze 0035:  
 
Bijlage: “Badplaatsen de mist in?” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-
in-vr-2015081-def.pdf 
 
Bijlage: “Enquêtes invloed windmolens op strandbezoek” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-
invloed-windmolens -op-strandbezoek-definitief.pdf 
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Wintershall Noordzee B.V. 
Rijswijk 

Wintershall Noordzee B.V., Postbus 1011, 2280 CA Rijswijk, Nederland 

Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt Kavelbesluiten 1 en Il Hollandse Kust (Zuid) 
Postbus 248 
22SO AE Voorschoten 

w1ntershall 

Tel. Ref: 160308-DvdS-L 1 zw NH kust Rijswijk, 
Permitting & Gov. Relations Advisor Fax 8 maart 2016 
HSE - Permitting Email: 

Betreft: Zienswijze op NRD Milieueffectrapportages Kavelbesluiten 1 en Il Hollandse 
Kust (Zuid) 

Geachte Ministers, 

Wintershall Noordzee B.V. (hierna: WINZ) is (mede) vergunninghouder van onder andere de 
volgende winningsvergunningen P12, P1 Sab en P1 Sc. De winningsvergunningen P1 Sab en P1 Se 
bevinden zich (deels) binnen de contouren van het aangewezen windgebied Hollandse Kust 
(Zuid). WINZ heeft eigendomsbelangen in de door Taqa Offshore B.V. geopereerde P1S-ACD en 
P1 S-E productieplatforms. Daarnaast bevindt zich het door WINZ geopereerde productieplatform 
P12-SW zich binnen het invloedsgebied van het windgebied Hollandse Kust (Zuid) op een 
afstand van circa 13, 1 km. 

Met belangstelling heeft WINZ kennis genomen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
ten behoeve van de op te stellen Milieueffectrapportages voor de Kavelbesluiten 1 en Il binnen 
het windenergiegebied Hollandse Kust (Zuid). Op pagina 7 van dit document is gesteld dat in de 
Beleidsnota Noordzee 2016-2021 (hierna: Beleidsnota) ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd 
zijn voor de inpassing van windparken op zee en dan onder andere met betrekking tot de afstand 
tussen windparken en mijnbouwplatforms met helikopterdek, mijnbouw opsporings- of 
winningsvergunningen en transportleidingen. 

In de Beleidsnota is op pagina 84 het ontwerpproces beschreven om de afstanden te bepalen 
tussen mijnbouwinstallaties en windparken.Hierin is te lezen dat: Voorafgaand aan de vasstelling 
van een ontwerpbesluit voor een windpark wordt gezocht naar locaties waar de ruimtelijke 
spanning met mijnbouw zo beperkt mogelijk is. Hierbij wordt rekening gehouden met de actuele 
status van de aanwezige prospects (zoals bekend bij EZITNO), bestaande mijnbouwinstallaties 
en aanwezige transportleidingen. Vervolgens wordt beschreven dat er wordt gezocht naar 
'maatwerk in ruimte': Inzet bij het vinden van een maatwerkoplossing is om gezamenlijk tot een 
voor alle partijen veilige en werkbare oplossing te komen. 

Over de afstand tussen mijnbouwlocaties en windparken en over de vliegveiligheid in windparken 
is een aantal acties opgenomen voor de planperiode 2016 - 2021. Deze acties zijn benoemd op 
pagina 114 van de Beleidsnota. Het betreft het zo nodig aanpassen van Helicopter Main Routes, 
onderzoek en besluitvorming over toepasbaarheid van segmentbenadering en onderzoek van 
effecten van zogturbulentie in en om offshore windturbineparken op vliegveiligheid. WINZ heeft 
kennis genomen van het feit dat de genoemde acties uit de Beleidsnota nog niet zijn opgevolgd . 

Bogaardplein 47 
2284 DP Rijswijk, Nederland 
Telefoon +31 (0)70 358 31 oo 
Fax +31 (0)70 358 3333 
www.wintershall.com 

The Royal Bank of Scotland , Amsterdam 
Nr. 43.05.49.776 
BTW No. NL005614260B01 
BIC RBOSNL2A 
IBAN NL96RBOS0430549776 

Kamer van Koophandel 
te Den Haag, Nr. 27100034 
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Wintershall Noordzee B.V. 
Rijswijk 

w1ntershall 

2/2 -Zienswijze op NRD Milieueffectrapportages Kavelbesluiten 1 en Il Hollandse Kust 
(Zuid) 

WINZ stelt het op prijs dat in paragraaf 5.1 van de NRD gesteld wordt dat in de MER-en 
aandacht zal worden besteed aan de effecten op de olie- en gaswinning vanwege de ligging van 
mijnbouwplatforms in de buurt van het windenergiegebied, de aanwezige winning- en 
opsporingsvergunningen in het windenergiegebied en de helikopterbewegingen in of nabij het 
windenergiegebied. We verzoeken u de effecten van de voorgenomen kavelbesluiten op de olie
en gaswinning mede te beoordelen aan de hand van de Beleidsnota. 

Daarnaast zijn de uiteindelijke resultaten van de genoemde actiepunten uit de Beleidsnota van 
belang bij de effectbeoordeling op de olie- en gaswinning in de MER-en. Met belangstelling zien 
wij dan ook tegemoet hoe de actiepunten uit de Beleidsnota een plaats krijgen binnen het 
afwegingskader en de effectbeoordeling. 

Tevens willen wij u hierbij wijzen op de situatie in Engeland waar in beleidsdocument CAP 764: 
"Policy and Guidelines on Wind Turbines" de veiligheidsaspecten met betrekking tot windturbines 
en vliegbewegingen zijn beschreven. 

In vertrouwen hierbij positief bij te dragen aan de totstandkoming van de milieueffectrapporten. 

Hoogachtend, 
Wintershall Noordzee B.V. 

RK~ 
Managing Director 

Bogaardplein 47 
2284 DP Rijswijk, Ned erland 
Telefoon +31 (0)70 358 31 oo 
Fax +31 (0)70 358 3333 
www.wintershall.com 

The Royal Bank of Scotland, Amsterdam 
Nr. 43.05.49.776 
BTW No. NL005614260B01 
BIC : RBOSNL2A 
IBAN : NL96RBOS0430549776 

Kamer van Koophandel 
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Een dochtermaatschappij van 
Wintershall Nederland B.V. 
Rijswijk, Nederland 
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Verzonden: Dinsdag 8 maart 2016 17:43 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
% De Noordzee is ons grootste natuurgebied.  Hoe is het te verklaren dat dit wordt 
omgebouwd tot groot industrieel gebied?    
% Vogeltrek vindt - volgens de vogelbescherming - dichter onder de kust plaats. De 
voorgenomen locaties kunnen een ernstige verstoring van deze trek geven met mogelijk 
duizenden onschuldige trekvogelslachtoffers. Plaatsing verder uit de kust brengt dit risico 
enorm terug. Graag zien wij hier verder onderzoek naar.   
 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
% Wat zijn de gevolgen voor het klimaat?  Onderzoek naar de risico’s van weerkundige en 
klimatologische aard zijn een must.  Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat windturbines 
voor de kust aanleiding zijn voor meer wolk- en mistvorming, (zeevlam).  Wilt u als 
commissie MER deze onderzoeken meenemen in uw rapportage?  
 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
% De kust geeft een beleving voor bewoners en bezoekers die uniek is. Een weidse horizon 
met prachtige luchten en ondergaande zon.  Met het plaatsen van windmolens op 10-12 
mijl voor de kust komt hier een abrupt einde aan voor de komende 25 jaar.   Er is een 
groot verschil of de windmolens over de hele horizon waarneembaar zijn, zoals nu is 
gepland, of slecht in 5% van het zichtveld.  Welke gevolgen heeft dit voor de 
volksgezondheid?  Mensen komen immers voor een vrije horizon, zonsondergangen die niet 
gestoord worden door windmolens en geen rode knipperlichten in het donker.  
 
% Als inwoner van Noordwijk uitkijkend op zee kan ik u garanderen dat de reeds geplaatste 
windmolens zeer regelmatig en dus veel vaker te zien zijn dan wordt beweerd door de 
overheid.  Het effect is dus vele malen groter dan 'een aantal dagen in de zomer'.  
 
%  Ik begrijp niet dat er vanwege zuiver politieke afspraken overgegaan dreigt te worden 
tot de plaatsing van windmolens ( waarvan het nog maar zeer de vraag is of ze het 
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verwachte rendement gaan opleveren en die bij de afbraak over 25 jaar zeer hoge kosten 
met zich meebrengen) op een burger-minachtende plaats vlakbij de kust terwijl er een beter 
alternatief is ( IJmuiden-Ver). 
 
Reactie  
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Verzonden: Dinsdag 8 maart 2016 17:50 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: Boulevard 
Huisnummer: 22  
Postcode: 2225 AB 
Woonplaats: KATWIJK ZH 
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Schuitemaker's vishandel B.V. 
Mede namens: Strandpaviljoen KW106 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
- De kust geeft een beleving voor bewoners en bezoekers die uniek is. Een weidse 
horizon met prachtige luchten en ondergaande zon.  Met het plaatsen van windmolens op 
10-12 mijl voor de kust komt hier een abrupt einde aan voor de komende 25 jaar.   Er is 
een groot verschil of de windmolens over de hele horizon waarneembaar zijn, zoals nu is 
gepland, of slecht in 5% van het zichtveld.  Welke gevolgen heeft dit voor de 
volksgezondheid?  Mensen komen immers voor een vrije horizon, zonsondergangen die niet 
gestoord worden door windmolens en geen rode knipperlichten in het donker. 
- Als inwoner van een kustplaats kan ik u garanderen dat de reeds geplaatste 
windmolens veel vaker te zien zijn dan wordt beweerd door de overheid.  Het effect is dus 
vele malen groter dan een aantal dagen in de zomer. 
- De effecten op recreatie en toerisme zullen vele malen groter zijn dan gesteld wordt  
in het Decisio rapport. De uitgangspunten in dit rapport zijn niet de juiste uitgangspunten 
die gelden voor de nieuw aan te leggen parken. 
- Wat zijn de gevolgen voor het klimaat?  Onderzoek naar de risico’s van weerkundige 
en klimatologische aard zijn een must.  Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat windturbines 
voor de kust aanleiding zijn voor meer wolk- en mistvorming, (zeevlam).  Wilt u als 
commissie MER deze onderzoeken meenemen in uw rapportage? 
- De Noordzee is ons grootste natuurgebied.  Hoe is het te verklaren dat dit wordt 
omgebouwd tot groot industrieel gebied?   
- Wat gebeurt er als een schip dat voor anker ligt voor Rotterdam, op drift raakt en 
verstrikt raakt in een windmolenpark?  Dan zijn de gevolgen voor onze kust niet te 
overzien. 
- Vogeltrek vindt - volgens de vogelbescherming - dichter onder de kust plaats. De 
voorgenomen locaties kunnen een ernstige verstoring van deze trek geven met mogelijk 
duizenden onschuldige trekvogelslachtoffers. Plaatsing verder uit de kust brengt dit risico 
enorm terug. Graag zien wij hier verder onderzoek naar.  
 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Aangezien de voorgestelde windmolenparken veel te klein zijn voor de toekomstige behoefte 
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aan duurzame energie, lijkt het mij evident dat het zowel milieueffect technisch, esthetisch 
beter, maar ook financieel veel verstandiger is om de kiezen voor het veel grotere gebied 
IJmuiden Ver. Uiteindelijk zal binnen afzienbare tijd dit gebied toch in gebruik worden 
genomen, zodat het financiële tegen argument voor duurdere aanleg in vergelijking met 
Hollandse Kust komt te vervallen. De kosten zullen alsdan alsnog gemaakt gaan worden. 
Beter is het dus om direct in dat gebied te starten met het aanleggen van windmolenparken 
met grotere en hogere windmolens. Er kan veel meer duurzame stroom worden opgewekt 
zonder dat dit ten koste gaat van het unieke vergezicht van een vrije horizon aan de 
Hollandse Kust. 
 
Reactie  
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Verzonden: Dinsdag 8 maart 2016 17:51 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie:  
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Ja, de door de overheid tot nu toe getoonde visualisaties komen in de ‘verste verte’ niet bij 
de werkelijke waarneming van een windpark. Ik kom vrijwel iedere dag in alle jaargetijden 
op verschillende tijden op het strand en zie het windpark Luchterduinen totaal anders en 
m.n. meer nadrukkelijk in aanwezigheid dan in alle voorgestelde visualisaties zoals onder 
meer getoond bij een eerdere presentatie bij Leeuwenhorst congrescentrum en op internet. 
Een correcte en zo juist mogelijke voorstelling van zaken is essentieel in de voorlichting naar 
de burgers en bedrijven toe.  
Mijn verzoek aan u is een verbetering en aanvulling in visualisaties en presentaties in deze. 
Dit geldt ook voor de nachtelijke beleving met de rode signalen en de consequenties voor de 
natuurlijke omgeving en de inwoners - bezoekers.  
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Nee, de onderbouwing van de noodzaak van uitbreiding van het gebied Hollandse Kust met 
een strook tussen de 10 en 12 NM is gebaseerd op – beperkte – financiële parameters. 
Mijn verzoek is of het Ministerie in een gedetailleerde berekening kan aantonen hoe veel 
‘duurder’ het alternatief van locatie “IJmuiden ver” is in de aanleg – realisatie  dan het 
voorgestelde plan – locaties “Hollandse kust”. 
Feiten en cijfers 
Op de website van windpark Gemini staat onder het hoofdstuk feiten en cijfers als 2e punt 
vermeld: 
Gemini staat in het Nederlandse deel van de Noordzee op 85 kilometer uit de kust ten 
noorden van Nederland en is niet zichtbaar vanaf de kustlijn. Op deze locatie worden de 
hoogste en meest constante windsnelheden bereikt in de Noordzee. 
Mijn verzoek is om aanvullend kwantitatief onderzoek m.b.t. het voorgestelde hoger te 
verwachten rendement op basis van deze conclusie tussen de voorgestelde locaties 
“Hollandse Kust” en locatie “IJmuiden-Ver”. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
De ambitie van het kabinet – en de politiek in het algemeen – is om de doelstellingen van 
het energieakkoord te behalen. Belangrijkste argumenten van het kabinet om het alternatief 
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“IJmuiden-Ver” af te wijzen is dat het te ‘duur’ is vanwege hogere kosten m.b.t. tot de 
aanleg van het windpark. 
Het gaat in dit geval om een investering en dan behoren rendement en risico bepalend te 
zijn en niet de kosten van aanleg. 
In verband met een investering van een dergelijke omvang is het maken van een 
risico-analyse noodzakelijk, deze ontbreekt echter. Het risico op economische schade 
(consumentengedrag is nauwelijks voorspelbaar in deze) van de toeristenindustrie wordt 
niet meegerekend en het meest kostbare en wat van onvervangbare waarde is wordt al 
helemaal niet over gesproken: het verloren gaan van zoiets moois als de Hollandse kust. 
 
Reactie  
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Digital Formulier 

Persoonsgegevens: 

Aanspreekvorm• 

Titel 

Voorletters• 

Tussenvoegsel 

Achternaam• 

Mede namens 

Bedrijf/ Organisatie 

Correspondentie kenmerk 

Reageren 
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( e) 

~-~'D 
'--~~~~~~~---' [!] 
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Bereikbaarheidsgegevens: 

Postcode• 

Huisnummer* 

Toevoeging 

Straat• 

Plaats" 

Telefoonnummer• 

E-mail adres"' 
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" Hierbij ver1<1aar ik dat ik op het door 
m ij opgegeven e-malladres goed 
bereikbaar ben voor verdere 
correspondentie over het proiect. 

Een leder kan reageren op de concept Notit ie Reikwijdte en Detailniveau Kavelbeslulten I en II Hollandse Kust (zuid). Hierbij stellen wij het op prijs als u Ingaat op de 
volgende vragen: 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo j a, welke? 

Vlsbestanden binnen de windmolenparken. En wat de parken voor Invloeden hebben op zeezoogdleren(brulnvissen) en grote walvisachtige. Zie veel strandingen van 
grote walvissen en aanvallen van zeehonden op kleine walvisachtlge(brulnvlssen) 
het onder de tafel vegen van rapporten van de kustwacht over driftdingen van grote schepen op de Noordzee. Als er een groot schip in een windmolenpark komt. 
ontstaat er een milieu ramo. 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek Juist? zo nee, wat zou er anders moeten en waarom? 

zie boven, deze dingen moeten onderzocht worden. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Winmolenparken binnen de twaalf mijl zal mijn mooie en gezonde visserij bedrijf de nek omdraaien.We worden als Indianen van onze visgronden verjaagd zonder 
enige vorm van compensatie. Het argument word gebruikt, er Is zee genoeg. Maar ga maar eens kijken waar we nog ongestoord mogen vissen, dan kom Je tot de 
conclusie dat er bijna niets meer over Is. 

Bijlagen 

U kunt ooi< bijlagen toevoegen, deze moeten in een van de onderstaande formaten aangeleverd worden; Microsoft Word ( • .doc;•.docx) , Microsoft Excel (*. xls;*.xlsx), 
Adobe PDF (• .pdf), Tekst bestancJen (*.txt), Plaatjes (*.gif;* .jpg;'".bmp). 
Selecteer een bestand (maximaal 25 MB): 

Bestand toevoegen 

' Privacy bepalingen 

De Rijksoverheid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de bepalingen in de Wet beschermlngspersoonsgegevens. Uw 
bereikbaarheidsgegevens worden gebruikt voor verdere correspondentie over dit project. u bent er zelf voor verantwoordelijk dat de inhoud van uw reactie niet te 
herleiden Is tot uw persoon. Oe Rijksoverheid wijzigt inhoudelij k niets aan uw reactie. 

1 Akkoord en verzenden 1 

https:f/respons.itera.nl(Formulierfhollandse- kust- zuid-concept-nrd-kavelbesluiten-l-en-11 Pag ina 1 van 1 



 

 

Verzonden: Dinsdag 8 maart 2016 18:04 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 

 

Aanspreekvorm:  

Aanspreektitel:  

Achternaam:  

Voorvoegsel(s):  

Voorletters:  

Straat: Boulevard Zeezijde 

Huisnummer: 41  

Postcode: 2225 BB 

Woonplaats: KATWIJK ZH 

Telefoonnummer:  

E-mailadres: info@kust.nu 

Als: Organisatie 

Organisatie: KUST strandhuisjes 

 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  

- De kust geeft een beleving voor bewoners en bezoekers die uniek is. Een weidse 

horizon met prachtige luchten en ondergaande zon.  Met het plaatsen van windmolens op 

10-12 mijl voor de kust komt hier een abrupt einde aan voor de komende 25 jaar.   Er is 

een groot verschil of de windmolens over de hele horizon waarneembaar zijn, zoals nu is 

gepland, of slecht in 5% van het zichtveld.  Welke gevolgen heeft dit voor de 

volksgezondheid?  Mensen komen immers voor een vrije horizon, zonsondergangen die niet 

gestoord worden door windmolens en geen rode knipperlichten in het donker. 

- Als inwoner van een kustplaats kan ik u garanderen dat de reeds geplaatste 

windmolens veel vaker te zien zijn dan wordt beweerd door de overheid.  Het effect is dus 

vele malen groter dan een aantal dagen in de zomer. 

- De effecten op recreatie en toerisme zullen vele malen groter zijn dan gesteld wordt  

in het Decisio rapport De uitgangspunten in dit rapport zijn niet de juiste uitgangspunten die 

gelden voor de nieuw aan te leggen parken. 

- Wat zijn de gevolgen voor het klimaat?  Onderzoek naar de risico’s van weerkundige 

en klimatologische aard zijn een must.  Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat windturbines 

voor de kust aanleiding zijn voor meer wolk- en mistvorming, (zeevlam).  Wilt u als 

commissie MER deze onderzoeken meenemen in uw rapportage? 

- De Noordzee is ons grootste natuurgebied.  Hoe is het te verklaren dat dit wordt 

omgebouwd tot groot industrieel gebied?   

- Wat gebeurt er als een schip dat voor anker ligt voor Rotterdam, op drift raakt en 

verstrikt raakt in een windmolenpark?  Dan zijn de gevolgen voor onze kust niet te 

overzien. 

- Vogeltrek vindt - volgens de vogelbescherming - dichter onder de kust plaats. De 

voorgenomen locaties kunnen een ernstige verstoring van deze trek geven met mogelijk 

duizenden onschuldige trekvogelslachtoffers. Plaatsing verder uit de kust brengt dit risico 

enorm terug. Graag zien wij hier verder onderzoek naar.  

 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

We verhuren al 4 jaar strandhuisjes (op het strand) aan de Hollandse kust en onze gasten 

komen speciaal naar strand voor de vrije natuur en het unieke uitzicht op een vrije horizon. 
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Een windmolenpark van links tot rechts in het zicht op korte afstand van de kust zal dit 

unieke karakter aanzienlijk negatief beïnvloeden. De gasten verblijven enkele dagen tot 

weken in de strandhuisjes en zullen dagelijks geconfronteerd worden met het zicht op deze 

windmolens. Er is geen ontkomen aan, zoals nu met af en toe een windmolenpark waar je 

nog langs kunt kijken. De voorgestelde plannen zijn veel te massaal en prominent in het 

zicht aanwezig. We pleiten voor de keuze van het gebied IJmuiden Ver, waar voldoende plek 

is zonder dat er ook maar iets vanaf te KUST van te merken is. Er is veel meer ruimte voor 

uitbreiding en talloze andere voordelen op alle milieu effecten ten opzicht van de keus vlak 

voor de Hollandse Kustgebieden. het enige argument om niet voor dit gebied te kiezen 

zouden de meerkosten zijn t.o.v. vlak voor de kust. Daarbij worden enkele dingen niet 

berekend. Maar het belangrijkste is dat er zelfs met het vol zetten vlak voor de hollandse 

kust er nog steeds onvoldoende duurzame energie wordt opgewekt in Nederland. Er zal dus 

binnen zeer afzienbare tijd meer windmolenparken moeten worden aangelegd. IJmuiden Ver 

is hiervoor een beschikbare locatie. Die meerkosten zullen dus dan toch gemaakt gaan 

worden. Waarom dan niet meteen met dit gebied beginnen? Dat is typisch korte termijn 

denken, en hierdoor zadelt men heel nederland op met een bedorven vrije horizon. 

 

Reactie  
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Verzonden: Dinsdag 8 maart 2016 19:02 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Er ontbreekt veel onderzoek die als onderbouwing wel noodzakelijk is. Onderzoek van de 
cumulatieve effecten tot 2050. Ook onderzoek waarbij alternatieven doorgerekend worden 
op basis van de goede parameters. IJmuiden Ver is een alternatief dat telkens naar de 
achtergrond wordt geschoven, terwijl hier juist perfect begonnen zou kunnen worden. 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Integraler/holistischer onderzoek waarin veel meer factoren worden betrokken/ en rekening 
houdend met effecten tot 2050 ipv 2023. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
De inloopavonden over deze projecten lijken erg voor de buhne te zijn. Niet erop gericht om 
zoveel mogelijk mensen te betrekken. De locatie van de inloopavond in Noordwijkerhout ipv 
in Katwijk of Noordwijk. Ook het indienen van zienswijzen zou beter kunnen: er zijn al veel 
organisaties en mensen geweest die hun zienswijze eerder in het proces hebben ingediend. 
Die hadden best persoonlijk opnieuw de informatie in hun mailbox kunnen ontvangen maar 
dat is niet gebeurd. Wat wil het rijk nu ? betrokkenheid of liever niet? Het lijkt allemaal al 
'beslist' maar als je je in de materie verdiept klopt er maar weinig van qua onderzoek. 
 
Reactie  
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Betreft: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kavelbesluiten I en II Hollandse 
Kust (zuid) - hierna te noemen MER kavelbesluiten I en II. 
 
 
Pagina 7 - alinea 1 
 
Op dit moment wordt een aanvulling opgesteld op de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee voor 
het gebied Hollandse Kust, waarin ook een strook binnen de 12 mijlszone wordt aangewezen (zie 
paragraaf 2.1.7). 
 
In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage - 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) -  staat onder meer: 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 
gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar 
locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, 
natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
De Commissie M.E.R. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld 
te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten 
windparken.’ 
Ik begrijp in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie op zee 
voor het gebied Hollandse Kust’ niet en verzoek u het advies van de Commissie M.E.R. over te 
nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten 
genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht en binnen de 12-mijlzone. Ik 
denk niet dat het gebeurd is, maar mochten deze onderzoeken gedaan zijn, dan verzoek ik u mij te 
laten weten waar deze te consulteren zijn. 
 
Pagina 7 - alinea 2 
 
Nationaal waterplan 2 (NWP2) en Beleidsnota Noordzee 2016-2021 
 
Voor de periode 2016-2021 is het Noordzee beleid verder uitgewerkt in het nationaal waterplan 2 
(NWP2) en als onderdeel hiervan in de nieuwe Beleidsnota Noordzee 2016-2021. Het ontwerp van 
beiden hee  ter inzage gelegen tot en met 22 juni 2015. Op 28 juli 2014 is de Noordzee 2050 
gebiedsagenda aan de Tweede kamer aangeboden (Kamerstukken II, 2013-14, 33 450, nr. 24). 
Aangezien de Noordzee 2050 gebiedsagenda en het masterplan voor de energie van de Noordzee 
tussen 2030 en 2050/2060 betrekking hebben op de middellange en lange termijn, en de 
kavelbesluiten voor Hollandse Kust (zuid) op korte termijn genomen dienen te worden, heeft  de 
Noordzee 2050 gebiedsagenda geen concrete betekenis voor de MER-en voor de kavelbesluiten. 
 
Ik kan bovenstaande opmerking niet anders duiden dan dat het plan is de MER-en niet verder te 
onderzoeken dan de effecten tot 2023. Onbegrijpelijk! Ik verzoek u om een integrale en complete 
benadering, waarbij u de cumulatieve effecten van alle plannen tot 2050 - en die zijn aanzienlijk - 
onderzoekt. Voor een MER wordt gekeken naar de cumulatieve effecten. Deze zullen na 2023 
aanzienlijk toenemen. Derhalve mijn dringende verzoek om uw MER- en horizon uit te breiden met 
de plannen tot 2050 en de resultaten van dit onderzoek mee te nemen in uw besluitvorming. Dit 
voordat er onomkeerbare besluiten genomen worden die onze Noordzee qua milieu qua 
leefbaarheid voor flora en fauna ernstige - en door een korte termijn horizon - zogenaamd 
onvoorziene schade kunnen toebrengen. 
 
 
 
 
Pagina 8 - 2’ alinea laatste regels. 
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Ook nemen de kosten voor het aanleggen en onderhouden van de platforms toe. De aansluiting op 
de reeds aangewezen gebieden zorgt ervoor dat de vrije horizon in andere gebieden behouden 
blijft. 
 
Deze tekst wekt de suggestie dat ‘vrije horizon’ van belang is in de afweging van dit besluit. 
Helaas, dat blijkt helemaal nergens uit en berust dus op onwaarheid. Gebruikmaking van de zone 
tussen 10 - 12 mijl voor de Hollandse Kust geeft het grootste deel van de Nederlandse kust - met 
het grootste aandeel in toerisme - zicht op een industrieel hekwerk. Het aanzien van een ver-
industrialiseerde Noordzee. Ik verzoek u dan ook in het kader van deze MER verder te 
onderzoeken wat het effect is op de beleving van de Noordzee bij deze strandbezoekers bij 
uitvoering van deze plannen. Daarnaast verzoek ik u te onderzoeken in hoeverre de beleving van 
een hekwerk aan windmolens zichtbaar vanaf de hele Hollandse kust effecten heeft op de 
volksgezondheid, het vermogen om - aan het strand - te ontprikkelen, te ontspannen en hierbij 
experts op dit gebied te raadplegen. Ik verzoek u in dit onderzoek het alternatief van plaatsing uit 
het zicht te betrekken en te onderzoeken of de toekomstige kosten voor de volksgezondheid 
opwegen tegen de in dit document genoemde ‘besparingen’. 
 
Pagina 10 - Alinea 1 
 
een onderbouwing van de noodzaak van uitbreiding van het gebied Hollandse Kust met een strook 
tussen de 10 en 12 NM 
 
De onderbouwing van de noodzaak is gebaseerd op - beperkte - financiële parameters. In het 
persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage - 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) -  staat onder meer: 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 
gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar 
locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, 
natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden! 
De Commissie M.E.R. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld 
te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten 
windparken.’ 
Ik begrijp in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie op zee 
voor het gebied Hollandse Kust’ niet en verzoek u het advies van de Commissie M.E.R. over te 
nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten 
genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht en binnen de 12-mijlzone. Zo 
deze onderzoeken al verricht zijn, dan verneem ik graag waar deze te consulteren zijn. 
 
een visualisatie en beschrijving van de landschappelijke gevolgen aan de hand van de criteria 
zichtbaarheid, beleving en dominantie 
 
De gebruikte visualisatie - ervan uitgaand dat u het hebt over het visualisatietool van het ministerie 
van I&M - , hoe schokkend op zichzelf, geeft geen realistisch beeld van de veel ernstiger 
werkelijkheid. Wij verzoeken u opnieuw onderzoek te doen op basis van werkelijke beleving door 
strandbezoekers naar de werkelijke gevolgen voor zichtbaarheid en landschapsdominantie voor 
het grootste deel van de Nederlandse - en voor 100% van de Hollandse kust. Als kustbewoner zie 
ik de windmolens van Luchterduinen, dat zijn er ‘maar’ 43 die voor mijn oog op zo’n 36 km afstand 
staan, soms enorm dichtbij en groot. Dit zijn windmolens van 130 meter hoog. De windturbines die 
gepland zijn, zullen veel hoger worden en veel massaler worden geplaatst en dan ook nog veel 
dichterbij. Het is niet op een laptop of pc of foto te visualiseren. Maak een visualisatie die recht 
doet aan de beleving van de kust zoals hij er uit gaat zien wanneer er iemand met zijn voeten in 
het zand staat. ‘In het landschap staat’. Een reëel plaatje. Ik denk dat er dan nog maar weinigen 
zullen zijn die hier pleitbezorger van willen zijn! 
 
Pagina 10 - 2.1.7 Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) 
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Ecologie is een belangrijk onderwerp voor de belangenafweging bij het realiseren van windparken 
op zee. Daarom is door Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
en het ministerie van Economische Zaken een toetsingskader gemaakt, dat moet worden 
toegepast bij toekomstige besluitvorming over windenergie op zee. Aan de hand van dat 
toetsingskader zal bij het nemen van ruimtelijke besluiten, zoals de toekomstige aanwijzing van 
windenergie- gebieden en kavelbesluiten, worden beoordeeld of uitgesloten kan worden dat een 
windpark op zee afzonderlijk, of in cumulatie met andere windparken en andere activiteiten, 
ongewenste effecten op de ecologie zal hebben. Dat kader wordt het ‘Kader Ecologie en 
Cumulatie’ genoemd. 
 
Wij verzoeken u, in tegenstelling tot wat op pagina 7 van deze Notitie vermeld wordt, de horizon 
voor de cumulatieve effecten te verbreden en daar alle plannen tot 2050 bij te betrekken. Alleen 
dan kan men tot een (strategisch) inzicht komen van de cumulatieve effecten van de exploitatie 
van de Noordzee. 
 
 
 
 
Pagina 11 - alinea 5 
 
Volgens het concept scenario wind op zee wordt het transmissiesysteem op zee zodanig 
ontworpen dat het mogelijk is om op termijn de verder uit de kust gelegen windenergiegebieden 
met wisselstroom aan te sluiten op de platforms in de windenergiegebieden uit de routekaart. De 
platforms fungeren dan als “stapsteen”. 
 
In de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport transmissiesysteem wind op 
zee Hollandse Kust (zuid) staat op pagina 30 de volgende opmerking: “De platforms op zee van 
TOZ HKZ dienen niet als stapsteen naar verder gelegen windenergiegebieden en het Noordzee-
net, dit is vastgelegd in het ‘Scenario Windenergie op Zee’ [lit. 11, bijlage I].”  
Deze opmerking is strijdig met Alinea 5 op pagina 11 van deze notitie. Graag ontvangen wij een 
extra toelichting waarom deze strijdigheid bestaat en wat het juiste concept is. 
 
Pagina 12 - alinea 4 
 
Onderzoek naar de locatiekeuze in de MER-en 
 
In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee is nagegaan of windenergiegebied Hollandse Kust 
(zuid) geschikt is voor de realisatie van windenergie. In deze structuurvisie zijn de e ecten van 
windenergie in het gebied Hollandse Kust (zuid) op het detailniveau van een structuurvisie 
onderzocht vanuit de aspecten ecologie, scheepvaartveiligheid, overige gebruiks- functies (olie en 
gas, visserij, zandwinning etc.), geologie en hydrologie, landschap (zichtbaarheid) en 
cultuurhistorie en archeologie. Hierbij is ook gekeken naar de geschiktheid ten opzichte van de 
overige voor windenergie aangewezen gebieden (IJmuiden Ver, Hollandse Kust, Ten noorden van 
de Waddeneilanden, Borssele). In de MER-en is een nader onderzoek naar de geschiktheid van 
het gebied Hollandse Kust (zuid) voor windenergie dan ook niet nodig. Wel zal op hoofdlijnen de 
vergelijking tussen de gebieden worden gemaakt. Uiteraard zullen de MER-en wel in detail ingaan 
op de effecten van windenergie in het gebied zoals deze te verwachten zijn bij de realisatie van de 
uit te geven kavels. 
 
De locatiekeuze is gedaan op financiële argumenten. De milieu- en leefbaarheidsargumenten zijn 
daar niet in meegenomen. Wij verzoeken u in de MER op detailniveau een vergelijkingstabel op te 
nemen van de milieu- en leefbaarheidsaspecten van alle aangewezen windlocaties om tot een 
goede afweging te kunnen komen van de (cumulatieve) effecten voor zee(zoog)dieren, 
(trek)vogels en fouragerende vogels en fauna. Dit is ondersteunend aan het MER advies uit 2014 
(zie bijlage) 
 
Pagina 19 - alinea 2, punt 3 
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Het gebied aan de west- en zuidzijde van het windenergiegebied vangt wind af van de meer oost 
of noordoost gelegen gebieden. Kavels die daardoor minder vrije aanstroom van wind hebben zijn 
dan ook groter om de onderlinge afstand tussen windturbines te kunnen vergroten. 
 
De doelstellingen voor 2020 en 2023 staan onder druk. Het is dus zaak zo min mogelijk onderling 
verlies te bewerkstelligen. Wij verzoeken u daarom aanvullend onderzoek naar de totale opbrengst 
onder de meest ideale plaatsing tussen de velden Hollandse Kust (met invloed op reeds 
gerealiseerde velden) en plaatsing op IJmuiden Ver. (groter, meer ruimte, minder invloed op 
bestaande velden) 
 
 
Pagina 20 - laatste alinea 
 
In de MER-en zal de verkaveling vanuit het oogpunt van relevante aspecten zoals ecologie en 
scheepvaartveiligheid, onderzocht worden. Daarbij speelt ook de draagkracht van het gebied een 
rol: hoeveel windturbines kan je plaatsen in het gehele windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) 
gezien milieu, ecologie en andere belangen? Het is van belang om deze vraag ook voor het gebied 
in zijn geheel en in cumulatie te beantwoorden (en niet alleen voor de twee uit te geven kavels I en 
II), omdat het niet de bedoeling is dat achteraf blijkt dat de beschikbare fysieke of milieuruimte van 
het gehele gebied (of zelfs van meerdere aangewezen gebieden) door slechts twee kavels is 
opgebruikt. Op basis van het voorgaande volgt een verkaveling van het gebied, welke in  guur 3.8 
is weergegeven. Ook is daar indicatief het transmissiesysteem op zee Hollandse Kust met de 
platforms alpha en beta opgenomen. 
 
Zoals op de kaart op pagina 20 van deze Notitie is af te lezen, liggen de gebieden HKZ I en II zeer 
dicht bij scheepvaartroutes en ankergebieden. Andere gebieden (IJmuiden Ver) hebben daar veel 
minder hinder van. Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische mogelijkheid tussen 
een ‘aanvaring’ van op drift geraakte schepen en de platformen dicht onder de kust, de mogelijke 
milieugevolgen hiervan en welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te voorkomen c.q. te 
beperken.  
Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder uit de 
kust (IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen.  
Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter voorkoming 
van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw besluitvorming. Inclusief 
de geraamde economische gevolgen van een dergelijke ramp. 
 
Pagina 20 - alinea 3 
 
Het is de trend om naar steeds grotere turbines te gaan. Echter vanuit oogpunt van kosten en 
risico’s is het de vraag of de allergrootste turbines, die nu alleen nog op de tekentafel bestaan, 
daadwerkelijk in de kavels I en II gebouwd zullen worden. Het lijkt daarbij overigens niet wenselijk 
om (veel) meer milieuruimte uit te geven dan mogelijk benut gaat worden; immers bij de uitgifte 
van volgende kavels zal deze ruimte in de cumulatie meegewogen dienen te worden. Dit zal in de 
kavelbesluiten vastgelegd worden. 
 
De MER heeft als doel de milieu effecten te onderzoeken. Ook op langere termijn. Het is inmiddels 
bekend dat de ontwikkelaars zich richten op turbines van 7 MW of meer. Dit is ook terug te zien in 
de vergunningen voor Borssele, welke een maximale tiphoogte van 250 meter toestaan. Wij 
verzoeken u dan ook uit te gaan van deze technologie en de hierdoor te verwachten effecten. Wij 
verwachten - zie ook het interview in De Volkskrant van 10 juni 2015 met de heer Eecen van ECN 
- dat na 2023 ongeveer 25% van het Nederlandse Noordzeegebied volgezet wordt met 
windturbines. Zeer wel mogelijk van een veel grotere capaciteit. Wij verzoeken u dan ook de 
cumulatieve effecten hiervan op zee(zoog)dieren, trek- en foeragerende vogels en zeefauna in 
kaart te brengen, tot 2050. 
 
Pagina 24 - laatste alinea 
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Niet alle parameters uit de tabel zijn even belangrijk wat betreft  de te verwachten meest kritische 
milieueffecten, en behoeven naar verwachting dan ook niet allemaal vastgelegd te worden in de 
uiteindelijk uit te geven bandbreedte. Bepalend voor de effectbepaling in de MER-en zijn met 
name: 

• het aantal windturbines; 

• de diameter van de rotor van de windturbines; 

• het type fundering en de hei-energie die benodigd is bij het heien van funderingen (en daarmee 
het geluidsniveau), en de tiphoogte en tiplaagte van de windturbines. 

 
Wij kunnen ons voorstellen dat niet alle factoren even zwaar meegewogen worden. Graag 
vernemen wij van u of en zo ja welke wegingsfactor er aan de effectbepalende factoren gegeven 
worden. Wij zien deze dan graag terug in de uiteindelijke rapportage over de cumulatieve effecten 
op flora en fauna. 
 
Pagina 26 - Tabel 
 
In de tabel op pagina 26 van uw notitie geeft u een bandbreedte aan. Graag vernemen wij van u 
welke aantallen slachtoffers onder vogels en zee(zoog)dieren voor deze MER als ‘acceptabel’ 
worden gezien.  
 
Wij verzoeken u ook te onderzoeken wat de cumulatieve effecten van elektromagnetische velden 
en laagfrequente geluidsgolven onder water op zee(zoog)dieren hebben. 
Wij verzoeken u te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen de toenemende stranding van 
potvissen en andere zeezoogdieren en de toenemende industriële benutting van de Noordzee. 
Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten op de leefomgeving van zee(zoog)dieren zijn van 
concentratie van de bouw op één locatie (IJMuiden Ver) ten opzichte van de bouw op verspreide 
locaties. 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook Hollandse 
Kust en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels op pagina 11 en 
kaart zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind (http://www.noordzee.nl/wp-
content/uploads/2011/06/Frisse Zeewind2 2005.pdf). Tevens verzoeken wij u aan te geven 
waarom - naast het kostenaspect - gekozen wordt voor bebouwing van een gebied waarin - 
volgens dit rapport van de gezamenlijke natuurorganisaties - de habitat het meest kwetsbaar is.  
 
In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage - 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) -  staat onder meer: 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 
gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar 
locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, 
natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld 
te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten 
windparken.’ 
Wij verzoeken u dit advies van de Commissie m.e.r. over te nemen en alsnog onderzoek te doen 
naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten genomen worden. Mochten deze 
onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze te consulteren zijn. 
 
Pagina 27 - 5.1 Mogelijke effecten landschap, recreatie en toerisme 
 
Landschap en zichtbaarheid, vanwege het feit dat de windturbines zichtbaar zijn vanaf toeristische 
locaties aan de kust.  
Recreatie en toerisme, vanwege de mogelijke invloed van het windpark op recreatief gebruik van 
de Noordzee en de kustzone 
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Gebruikmaking van de zone tussen 10 - 12 mijl voor de Hollandse Kust geeft het grootste deel van 
de Nederlandse kust - met het grootste aandeel in toerisme - zicht op een industrieel hekwerk. Het 
aanzien van een ver-industrialiseerde Noordzee. Wij verzoeken u in het kader van deze MER 
verder te onderzoeken wat het effect is op de beleving van de Noordzee bij deze strandbezoekers 
bij uitvoering van deze plannen. Daarnaast verzoeken wij u te onderzoeken in hoeverre de 
beleving van een hekwerk aan windmolens zichtbaar vanaf de hele Hollandse kust effecten heeft 
op de volksgezondheid, het vermogen om - aan het strand - te ontprikkelen, te ontspannen en 
hierbij experts op dit gebied te raadplegen. Wij verzoeken u in dit onderzoek het alternatief van 
plaatsing uit het zicht te betrekken en te onderzoeken of de toekomstige kosten voor de 
volksgezondheid opwegen tegen de in dit document genoemde ‘besparingen’. 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen volgens de kwantitatieve en kwalitatieve methode en aan te 
geven of en hoe vaak de windturbinevelden zichtbaar zijn vanaf de kust. 
 
Wij verzoeken u een belevingsonderzoek onder strandbezoekers en kustbewoners te doen naar 
de zichtbaarheid van deze platformen en de effecten hiervan op de (geestelijke) volksgezondheid.  
 
Wij verzoeken u uw onderzoek uit te breiden met een kwantitatief onderzoek teneinde de 
hoeveelheid recreanten in kaart te brengen waarop de kwalitatieve effecten op van toepassing zijn. 
 
Wij verzoeken u de effecten van de zichtbaarheid van de rode signaallichten in kaart te brengen 
alsmede de effecten hiervan op de volksgezondheid.  
 
Tevens verzoeken wij u de gevonden effecten van alle bovengenoemde onderzoeken te relateren 
aan het verdwijnen van deze effecten bij bebouwing op IJmuiden Ver.  
 
 
 
 
 
Pagina 27 - 5.1 Mogelijke effecten scheepvaart, vanwege de scheepvaartactiviteiten in en in 
de nabijheid van de kavels; 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische mogelijkheid tussen een ‘aanvaring’ van 
op drift geraakte schepen en de platformen dicht onder de kust, de mogelijke milieugevolgen 
hiervan en welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te voorkomen c.q. te beperken.  
Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder uit de 
kust (IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen.  
Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter voorkoming 
van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw besluitvorming. 
 
Pagina 27 - 5.1 Mogelijke effecten vogels, vleermuizen en onderwaterleven 
 
 
Wij verzoeken u in uw onderzoeken mee te nemen of het effect van de aanleg van (verspreide) 
windturbinevelden een andere aanslag pleegt op de leefomgeving van de bestaande en trekkende 
habitat dan bij de aanleg van grotere, geconcentreerde velden verder op zee. Tevens verzoeken 
wij u aan te geven op welke criteria men meent te moeten kiezen voor elk van beide alternatieven, 
voorzien van een wegingsfactor voor elk der criteria. 
 
Pagina 27 - 5.1.1 Elektriciteitsopbrengst en vermeden emissies 
 
De belangrijkste reden om windinitiatieven te realiseren, is het opwekken van duurzame energie. 
Van de te onderscheiden alternatieven wordt daarom in de MER-en berekend hoeveel elektriciteit 
wordt opgewekt. Ook kan worden bepaald welke uitstoot van schadelijke stoffen het windpark 
vermijdt in vergelijking met de situatie dat dezelfde energie wordt opgewekt op conventionele 
wijze, zoals met behulp van kolen- en gasverbranding. Een vergelijking wordt gemaakt met de 
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emissies van de huidige brandstofmix die wordt gebruikt in Nederland voor opwekking van 
elektriciteit. In de MER-en wordt tevens aandacht besteed aan hoeveel energie het kost om 
turbines te produceren en te plaatsen en wat het effect van het windpark Luchterduinen op de 
elektriciteitsproductie in Hollandse Kust (zuid) en vice versa is. 
 
Wij verzoeken u in deze studie de ‘stand by’ effecten op te nemen van bestaande of nog te 
ontwikkelen fossiele energiecentrales. 
Wij verzoeken u bij ‘vermeden emissies’ de CO2 uitstoot mee te nemen van meestook van bio-
brandstof en de kosten hiervan per opgewekt kWh, gebaseerd op € 4 miljard SDE+ subsidie.  
 
Pagina 28 - Zeezoogdieren (zeehonden en bruinvissen) 
 
Voor wat betreft  zeehonden zijn met name de ligplaatsen in de Voordelta en de Waddenzee van 
belang. Aandacht wordt besteed aan het aantal beïnvloede dieren ten opzichte van het totale 
aantal dieren binnen het Nederlands Continentaal Plat en de gehele Noordzee. Ook wordt 
aandacht besteed aan het bouwtempo van funderingen want dit bepaalt de mate waarin effecten 
zich telkens opnieuw voordoen en ook of steeds dezelfde dieren worden beïnvloed dan wel een 
ander deel van de populatie. Het werkt bij zeezoogdieren door in de duur van de blokkade van 
foerageergebieden en migratieroutes en in de verstoring door onderwatergeluid. 
Inzichtelijk wordt gemaakt wat de effecten in zowel de aanleg-, exploitatie- als de verwijderingsfase 
zijn, of het om tijdelijke dan wel permanente effecten gaat en wat de cumulatieve effecten kunnen 
zijn van windturbines in het gebied Hollandse Kust (zuid) met overige projecten en activiteiten, 
zowel in tijd als in ruimte. Hierbij wordt zowel naar ster e als aantasting van het leefgebied 
gekeken. Dit alles zal zoveel mogelijk worden gekwantificeerd. Zo wordt per type verstoring 
aangegeven hoeveel individuen van welke soorten hierbij zijn betrokken (ordegrootte, bijvoorbeeld 
in aantalsklassen) en welk deel van de populatie minimaal en maximaal (worst case) beïnvloed 
wordt. Er wordt hierbij getoetst aan de gunstige staat van instandhouding zoals beschreven in de 
Flora- en faunawet. Daar waar nodig wordt ook getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998. 
 
Graag zien wij in deze studie opgenomen bij welke hoeveelheden dode / gewonde zeezoogdieren 
er een ‘no-go’ is voor deze plannen.  
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook Hollandse 
Kust en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels op pagina 11 en 
kaart zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind (http://www.noordzee.nl/wp-
content/uploads/2011/06/Frisse Zeewind2 2005.pdf). Tevens verzoeken wij u aan te geven 
waarom - naast het kostenaspect - gekozen wordt voor bebouwing van een gebied waarin - 
volgens dit rapport van de gezamenlijke natuurorganisaties - de habitat het meest kwetsbaar is.  
 
In deze studie zou ook een vergelijking van deze gegevens met de effecten van een grote 
ontwikkeling op IJmuiden Ver inzichtelijk gemaakt moeten worden om een afweging te maken 
welke ontwikkeling op welke locatie het meest diervriendelijk is. 
 

Pagina 29 - Toetsing effecten en Kader Ecologie en Cumulatie: acceptabele grenzen op populatieniveau 

In het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) is onderzocht wat de gecumuleerde ecologische effecten kunnen 
zijn van bestaande en in aanbouw zijnde windparken op zee met de tien windparken op zee die in het 
Energieakkoord zijn afgesproken. Er is daarbij gekeken naar de effecten van windparken buiten de 12 
mijlszone (zie ook paragraaf 5.2.2). Doel van het KEC is om te kunnen bepalen of de (bouw van) alle 
windparken, samen met enkele andere activiteiten op zee, tot onaanvaardbare negatieve ecologische 
effecten leiden. Zo nodig kunnen dan voorschriften worden opgenomen in de kavelbesluiten waarmee deze 
effecten worden voorkomen of verminderd 

In het Energieakkoord zijn geen locaties opgenomen. Alleen aantallen. De locatie Hollandse Kust is een 
locatie welke buiten de energieafspraken om, besloten is door EZ vanwege (veronderstelde) financiële 
voordelen. Wij verzoeken nader en/of verder vergelijkend onderzoek naar de effecten van 2100 MW op 
IJmuiden Ver in relatie tot de plannen HK zuid I en II, III en IV, en de HK Noord I en II. 
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Pagina 30 - overige gebruiksfuncties 

Voor wat betreft het beschrijven van de effecten op recreatie en toerisme zal in de MER-en gebruik worden 
gemaakt van het onderzoek van Decisio. Zij hebben onderzoek uitgevoerd naar de regionale 
maatschappelijke en economische effecten van windparken op zee. Verder zal een overzicht gegeven 
worden van uitgevoerd onderzoek op het gebied van effecten van windturbines op recreatie en toerisme. 
Ook wordt aangegeven wat een windpark eventueel kan bijdragen aan de regionale economie; denk daarbij 
aan havenactiviteiten, toeristisch bezoek aan het windpark etc.. Het effect op recreatie en toerisme kan 
mede afhankelijk zijn van de zichtbaarheid van windturbines vanaf de kust. Zichtbaarheid wordt in de MER-
en beschreven bij het aspect ‘landschap’ 

Wij maken bezwaar tegen het gebruik van het onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat de door Decisio 
beschreven effecten gebaseerd zijn op verouderde informatie en op een onjuist beeld voor de nieuw 
ontstane situatie, zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van Den Helder tot Hoek van Holland. Dit 
wordt door Decisio zelf aangegeven in hun rapport. De Minister heeft al aangegeven een hernieuwd 
onderzoek te laten doen naar de effecten van de nieuwe situatie.  

Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” http://vrijehorizon.nl/wp-
content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.pdf. 

Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van Stichting Vrije 
Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. http://vrijehorizon.nl/wp-
content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf 

 

 

 

Pagina 31 - 5.1.6. Landschap 

De zichtbaarheid van windturbines vanaf de kust zal in de MER-en worden gevisualiseerd aan de hand van 
(foto)visualisaties vanaf diverse kustplaatsen, voor de dagperiode en indien mogelijk ook voor de 
nachtperiode. De bandbreedte van windturbines wordt weergegeven, dus een alternatief met minder maar 
grotere turbines en een alternatief met meer maar kleinere turbines. De windturbines in kavel I en II 
worden gevisualiseerd. De windturbines in kavel III en IV zullen in de MER-en voor die betre ende kavels 
gevisualiseerd worden, waarin tevens het beeld wordt weergegeven van windturbines in alle kavels, dus 
van kavel I, II, III en IV. Indien mogelijk wordt voor het visualiseren gebruik gemaakt van de viewer, zie h 
ps://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/windenergie/viewer/. Dan wordt de bandbreedte van 
windturbines in het MER voor de kavels I en II in de viewer weergegeven. Deze bandbreedte wijkt iets af 
van de opstellingen die nu zijn gevisualiseerd in de viewer (namelijk 4 en 8 MW turbines). 

Wij verzoeken u deze visualisatie niet te gebruiken, maar gebruik te maken van echte foto’s van 
bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand. Deze zijn aan te passen naar de afstand van 18 km uit de kust 
(er verdwijnt dan 15 meter minder achter de bolling van de horizon) en de hoogte van de turbines. Bij een 
voorbeeld van 190 m tiphoogte op 18 km in de nieuwe situatie ten opzichte van Luchterduinen (130 m op 23 
km uit de kust) is de zichtbaarheid als volgt:  

Luchterduinen: 130 m - 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter, 

HK zuid III en IV: 190 m - 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter. 

Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool. 

Pagina 32 - tabel 5.1- zeezoogdieren 
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Wij verzoeken aanvullend onderzoek op de effecten van (sterk wisselende) electromagnetische velden op 
(het oriëntatievermogen) van zeezoogdieren 

Wij verzoeken u extra onderzoek tussen de in deze Mer-en te meten (cumulatieve) effecten op 
zeezoogdieren en ander onderwaterleven en de resultaten voor beiden indien 2100 MW geconcentreerd 
geplaatst wordt op IJmuiden Ver om de verschillen in effecten on beeld te krijgen. 

Pagina 33 - tabel 5.1 - overige gebruiksfuncties - Recreatie en Toerisme 

Wij verzoeken u voor het onderzoek naar effecten op Recreatie en Toerisme geen gebruik te maken van het 
onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat de door Decisio beschreven effecten gebaseerd zijn op 
verouderde informatie en op een onjuist beeld voor de nieuw ontstane situatie, zichtbaarheid voor de hele 
Hollandse kust, van Den Helder tot Hoek van Holland. Dit wordt door Decisio zelf aangegeven in hun 
rapport. De Minister heeft al aangegeven een hernieuwd onderzoek te laten doen naar de effecten van de 
nieuwe situatie.  

Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” http://vrijehorizon.nl/wp-
content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.pdf. 

Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van Stichting Vrije 
Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. http://vrijehorizon.nl/wp-
content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf 

Pagina 33 - tabel 5.1 - Landschap 

Wij verzoeken u de visualisatie van het Ministerie van I&M  niet te gebruiken, maar gebruik te maken van 
echte foto’s van bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand of veldonderzoek aan de kust. Foto’s zijn aan 
te passen naar de afstand van 18 km uit de kust (er verdwijnt dan 15 meter minder achter de bolling van de 
horizon) en de hoogte van de turbines. Bij een voorbeeld van 190 m tiphoogte op 18 km in de nieuwe 
situatie ten opzichte van Luchterduinen (130 m op 23 km uit de kust) is de zichtbaarheid als volgt. 

 1. Luchterduinen: 130 m - 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter. 

 2. HK zuid III en IV: 190 m - 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter. 

Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool. 

Wij verzoeken u nader onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van concentraties van 
windturbinevelden op het microklimaat. Er zijn aanwijzingen dat - door menging van de lucht vlak boven zee 
en de bovengelegen luchtmassa’s - er meer mist- en regenvorming zal plaatsvinden. Onderzoek aan de State 
University van New York wees uit dat de plaatsing van een zeer groot windturbineveld in Texas de oorzaak is 
van een stijging van de oppervlaktetemperatuur met 0,7% in tien jaar tijd. Dit zou veroorzaakt worden 
doordat de windturbines ’s nachts warme lucht naar beneden trekken. (mening van lucht van verschillende 
temperaturen) 

Pagina 34 - 5.2.2 Cumulatie 

De milieueffecten die gepaard gaan met de voorgenomen activiteiten kunnen cumuleren met de effecten 
van andere plannen, projecten en handelingen. Het is van belang om goed af te bakenen welke plannen, 
projecten en handelingen meegenomen worden in de cumulatie. In ieder geval dient het te gaan om 
plannen, projecten en handelingen die leiden tot relevante effecten, dat wil zeggen effecten die samen met 
de effecten die optreden bij de voorgenomen activiteiten leiden tot een groter totaaleffect. 

Voor het onderdeel cumulatie zal eveneens gebruik worden gemaakt van het Kader Ecologie en Cumulatie 
(KEC) dat het Rijk hee  opgesteld conform het nationaal waterplan (2009-2015). In dit afwegingskader 
wordt ingegaan op de cumulatieve ecologische effecten van het realiseren van alle windparken conform de 
uitrol volgens het energieakkoord waarbij ook verwachte buitenlandse windparkontwikkelingen zijn 
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meegenomen. Het KEC wordt op basis van relevante informatie uit de planMER behorende bij de 
Rijksstructuurvisie Windenergie op zee Aanvulling Hollandse Kust nog aangevuld. Deze versie vormt het 
uitgangspunt bij beoordeling van de effecten in cumulatie. 

Wij verzoeken de effecten van de plannen tot 2050 te incorporeren in uw onderzoek. Aangezien de 
cumulatieve effecten onderzocht worden, en de grootste ontwikkelingen op de Noordzee pas na 2023 
gepland en uitgevoerd worden, is de beperking tot 2023 een ontkenning van de totale cumulatieve effecten.  

Pagina 38 - Bijlagen 

Wij verzoeken u in de bijlagen de volgende rapporten op te nemen:  

“Badplaatsen de mist in?” http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-
2015081-def.pdf. 

“Enquêtes invloed windmolens op strandbezoek” http://vrijehorizon.nl/wp-
content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf 
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Bijlage - Persbericht MER 
structuurvisie wind op zee 

 

 

 

 

0055



 
 
Zie bijlagen zienswijze 0035:  
 
Bijlage: “Badplaatsen de mist in?” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-
in-vr-2015081-def.pdf 
 
Bijlage: “Enquêtes invloed windmolens op strandbezoek” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-
invloed-windmolens -op-strandbezoek-definitief.pdf 
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Verzonden: Woensdag 9 maart 2016 09:05 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Pagina 7 – alinea 1 
 
Op dit moment wordt een aanvulling opgesteld op de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee 
voor het gebied Hollandse Kust, waarin ook een strook binnen de 12 mijlszone wordt 
aangewezen (zie paragraaf 2.1.7). 
 
In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage – 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) –  staat onder meer: 
 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om 
het gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken 
naar locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op 
energieopbrengst, natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte 
in beeld te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk 
aaneengesloten windparken.’ 
 
Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie 
op zee voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie 
m.e.r. over te nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er 
onomkeerbare besluiten genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht 
en binnen de 12-mijlzone. Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u 
ons aan te geven waar deze te consulteren zijn. 
 
Pagina 7 – alinea 2 
 
Nationaal waterplan 2 (NWP2) en Beleidsnota Noordzee 2016-2021 
 
Voor de periode 2016-2021 is het Noordzee beleid verder uitgewerkt in het nationaal 
waterplan 2 (NWP2) en als onderdeel hiervan in de nieuwe Beleidsnota Noordzee 
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2016-2021. Het ontwerp van beiden hee  ter inzage gelegen tot en met 22 juni 2015. Op 28 
juli 2014 is de Noordzee 2050 gebiedsagenda aan de Tweede kamer aangeboden 
(Kamerstukken II, 2013-14, 33 450, nr. 24). Aangezien de Noordzee 2050 gebiedsagenda 
en het masterplan voor de energie van de Noordzee tussen 2030 en 2050/2060 betrekking 
hebben op de middellange en lange termijn, en de kavelbesluiten voor Hollandse Kust (zuid) 
op korte termijn genomen dienen te worden, heeft  de Noordzee 2050 gebiedsagenda geen 
concrete betekenis voor de MER-en voor de kavelbesluiten. 
 
Wij kunnen bovenstaande opmerking niet anders duiden dan dat het plan is de MER-en niet 
verder te onderzoeken dan de effecten tot 2023. Wij verzoeken u om een meer holistische 
benadering, waarbij u de cumulatieve effecten van alle plannen tot 2050 – en die zijn 
aanzienlijk – onderzoekt. Voor een MER wordt gekeken naar de cumulatieve effecten. Deze 
zullen na 2023 aanzienlijk toenemen. Derhalve ons verzoek om uw MER-en horizon uit te 
breiden met de plannen tot 2050 en de resultaten van dit onderzoek mee te nemen in uw 
besluitvorming. Dit voordat er onomkeerbare besluiten genomen worden die onze Noordzee 
qua milieu qua leefbaarheid voor flora en fauna ernstige – en door een korte termijn horizon 
– zogenaamd onvoorziene schade kunnen toebrengen. 
 
Pagina 8 – 2’ alinea laatste regels. 
 
Ook nemen de kosten voor het aanleggen en onderhouden van de platforms toe. De 
aansluiting op de reeds aangewezen gebieden zorgt ervoor dat de vrije horizon in andere 
gebieden behouden blijft. 
 
Deze tekst wekt de suggestie dat ‘vrije horizon’ van belang is in de afweging van dit besluit. 
Helaas, niets is minder waar. Gebruikmaking van de zone tussen 10 – 12 mijl voor de 
Hollandse Kust geeft het grootste deel van de Nederlandse kust – met het grootste aandeel 
in toerisme – zicht op een industrieel hekwerk. Het aanzien van een ver-industrialiseerde 
Noordzee. Wij verzoeken u in het kader van deze MER verder te onderzoeken wat het effect 
is op de beleving van de Noordzee bij deze strandbezoekers bij uitvoering van deze plannen. 
Daarnaast verzoeken wij u te onderzoeken in hoeverre de beleving van een hekwerk aan 
windmolens zichtbaar vanaf de hele Hollandse kust effecten heeft op de volksgezondheid, 
het vermogen om – aan het strand – te ontprikkelen, te ontspannen en hierbij experts op dit 
gebied te raadplegen. Wij verzoeken u in dit onderzoek het alternatief van plaatsing uit het 
zicht te betrekken en te onderzoeken of de toekomstige kosten voor de volksgezondheid 
opwegen tegen de in dit document genoemde ‘besparingen’. 
 
Pagina 10 – Alinea 1 
 
een onderbouwing van de noodzaak van uitbreiding van het gebied Hollandse Kust met een 
strook tussen de 10 en 12 NM 
 
De onderbouwing van de noodzaak is gebaseerd op – beperkte – financiële parameters. In 
het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage – 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) –  staat onder meer: 
 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om 
het gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken 
naar locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op 
energieopbrengst, natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte 
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in beeld te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk 
aaneengesloten windparken.’ 
 
Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie 
op zee voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie 
m.e.r. over te nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er 
onomkeerbare besluiten genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht 
en binnen de 12-mijlzone. Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u 
ons aan te geven waar deze te consulteren zijn. 
 
een visualisatie en beschrijving van de landschappelijke gevolgen aan de hand van de 
criteria zichtbaarheid, beleving en dominantie 
 
De gebruikte visualisatie – ervan uitgaand dat u het hebt over het visualisatietool van het 
ministerie van I&M – , hoe schokkend op zichzelf, geeft geen realistisch beeld van de veel 
ernstiger werkelijkheid. Wij verzoeken u opnieuw onderzoek te doen op basis van werkelijke 
beleving door strandbezoekers naar de werkelijke gevolgen voor zichtbaarheid en 
landschapsdominantie voor het grootste deel van de Nederlandse – en voor 100% van de 
Hollandse kust. 
 
Pagina 10 – 2.1.7 Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) 
 
Ecologie is een belangrijk onderwerp voor de belangenafweging bij het realiseren van 
windparken op zee. Daarom is door Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, en het ministerie van Economische Zaken een toetsingskader 
gemaakt, dat moet worden toegepast bij toekomstige besluitvorming over windenergie op 
zee. Aan de hand van dat toetsingskader zal bij het nemen van ruimtelijke besluiten, zoals 
de toekomstige aanwijzing van windenergie- gebieden en kavelbesluiten, worden beoordeeld 
of uitgesloten kan worden dat een windpark op zee afzonderlijk, of in cumulatie met andere 
windparken en andere activiteiten, ongewenste effecten op de ecologie zal hebben. Dat 
kader wordt het ‘Kader Ecologie en Cumulatie’ genoemd. 
 
Wij verzoeken u, in tegenstelling tot wat op pagina 7 van deze Notitie vermeld wordt, de 
horizon voor de cumulatieve effecten te verbreden en daar alle plannen tot 2050 bij te 
betrekken. Alleen dan kan men tot een (strategisch) inzicht komen van de cumulatieve 
effecten van de exploitatie van de Noordzee. 
 
Pagina 11 – alinea 5 
 
Volgens het concept scenario wind op zee wordt het transmissiesysteem op zee zodanig 
ontworpen dat het mogelijk is om op termijn de verder uit de kust gelegen 
windenergiegebieden met wisselstroom aan te sluiten op de platforms in de 
windenergiegebieden uit de routekaart. De platforms fungeren dan als “stapsteen”. 
 
In de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport transmissiesysteem 
wind op zee Hollandse Kust (zuid) staat op pagina 30 de volgende opmerking: “De platforms 
op zee van TOZ HKZ dienen niet als stapsteen naar verder gelegen windenergiegebieden en 
het Noordzeenet, dit is vastgelegd in het ‘Scenario Windenergie op Zee’ [lit. 11, bijlage I].”  
 
Deze opmerking is strijdig met Alinea 5 op pagina 11 van deze notitie. Graag ontvangen wij 
een extra toelichting waarom deze strijdigheid bestaat en wat het juiste concept is. 
 
Pagina 12 – alinea 4 
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Onderzoek naar de locatiekeuze in de MER-en 
 
In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee is nagegaan of windenergiegebied Hollandse 
Kust (zuid) geschikt is voor de realisatie van windenergie. In deze structuurvisie zijn de e 
ecten van windenergie in het gebied Hollandse Kust (zuid) op het detailniveau van een 
structuurvisie onderzocht vanuit de aspecten ecologie, scheepvaartveiligheid, overige 
gebruiks- functies (olie en gas, visserij, zandwinning etc.), geologie en hydrologie, landschap 
(zichtbaarheid) en cultuurhistorie en archeologie. Hierbij is ook gekeken naar de 
geschiktheid ten opzichte van de overige voor windenergie aangewezen gebieden (IJmuiden 
Ver, Hollandse Kust, Ten noorden van de Waddeneilanden, Borssele). In de MER-en is een 
nader onderzoek naar de geschiktheid van het gebied Hollandse Kust (zuid) voor 
windenergie dan ook niet nodig. Wel zal op hoofdlijnen de vergelijking tussen de gebieden 
worden gemaakt. Uiteraard zullen de MER-en wel in detail ingaan op de effecten van 
windenergie in het gebied zoals deze te verwachten zijn bij de realisatie van de uit te geven 
kavels. 
 
De locatiekeuze is gedaan op financiële argumenten. De milieu- en leefbaarheidsargumenten 
zijn daar niet in meegenomen. Wij verzoeken u in de MER op detailniveau een 
vergelijkingstabel op te nemen van de milieu- en leefbaarheidsaspecten van alle 
aangewezen windlocaties om tot een goede afweging te kunnen komen van de 
(cumulatieve) effecten voor zee(zoog)dieren, (trek)vogels en fouragerende vogels en fauna. 
Dit is ondersteunend aan het MER advies uit 2014 (zie bijlage) 
 
Pagina 19 – alinea 2, punt 3 
 
Het gebied aan de west- en zuidzijde van het windenergiegebied vangt wind af van de meer 
oost of noordoost gelegen gebieden. Kavels die daardoor minder vrije aanstroom van wind 
hebben zijn dan ook groter om de onderlinge afstand tussen windturbines te kunnen 
vergroten. 
 
De doelstellingen voor 2020 en 2023 staan onder druk. Het is dus zaak zo min mogelijk 
onderling verlies te bewerkstelligen. Wij verzoeken u daarom aanvullend onderzoek naar de 
totale opbrengst onder de meest ideale plaatsing tussen de velden Hollandse Kust (met 
invloed op reeds gerealiseerde velden) en plaatsing op IJmuiden Ver. (groter, meer ruimte, 
minder invloed op bestaande velden) 
 
Pagina 20 – laatste alinea 
 
In de MER-en zal de verkaveling vanuit het oogpunt van relevante aspecten zoals ecologie 
en scheepvaartveiligheid, onderzocht worden. Daarbij speelt ook de draagkracht van het 
gebied een rol: hoeveel windturbines kan je plaatsen in het gehele windenergiegebied 
Hollandse Kust (zuid) gezien milieu, ecologie en andere belangen? Het is van belang om 
deze vraag ook voor het gebied in zijn geheel en in cumulatie te beantwoorden (en niet 
alleen voor de twee uit te geven kavels I en II), omdat het niet de bedoeling is dat achteraf 
blijkt dat de beschikbare fysieke of milieuruimte van het gehele gebied (of zelfs van 
meerdere aangewezen gebieden) door slechts twee kavels is opgebruikt. Op basis van het 
voorgaande volgt een verkaveling van het gebied, welke in  guur 3.8 is weergegeven. Ook 
is daar indicatief het transmissiesysteem op zee Hollandse Kust met de platforms alpha en 
beta opgenomen. 
 
Zoals op de kaart op pagina 20 van deze Notitie is af te lezen, liggen de gebieden HKZ I en 
II zeer dicht bij scheepvaartroutes en ankergebieden. Andere gebieden (IJmuiden Ver) 
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hebben daar veel minder hinder van. Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische 
mogelijkheid tussen een ‘aanvaring’ van op drift geraakte schepen en de platformen dicht 
onder de kust, de mogelijke milieugevolgen hiervan en welke maatregelen noodzakelijk zijn 
om dit te voorkomen c.q. te beperken.  
 
Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder 
uit de kust (IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen.  
 
Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter 
voorkoming van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw 
besluitvorming. Inclusief de geraamde economische gevolgen van een dergelijke ramp. 
 
Pagina 20 – alinea 3 
 
Het is de trend om naar steeds grotere turbines te gaan. Echter vanuit oogpunt van kosten 
en risico’s is het de vraag of de allergrootste turbines, die nu alleen nog op de tekentafel 
bestaan, daadwerkelijk in de kavels I en II gebouwd zullen worden. Het lijkt daarbij 
overigens niet wenselijk om (veel) meer milieuruimte uit te geven dan mogelijk benut gaat 
worden; immers bij de uitgifte van volgende kavels zal deze ruimte in de cumulatie 
meegewogen dienen te worden. Dit zal in de kavelbesluiten vastgelegd worden. 
 
De MER heeft als doel de milieu effecten te onderzoeken. Ook op langere termijn. Het is 
inmiddels bekend dat de ontwikkelaars zich richten op turbines van 7 MW of meer. Dit is ook 
terug te zien in de vergunningen voor Borssele, welke een maximale tiphoogte van 250 
meter toestaan. Wij verzoeken u dan ook uit te gaan van deze technologie en de hierdoor te 
verwachten effecten. Wij verwachten – zie ook het interview in De Volkskrant van 10 juni 
2015 met de heer Eecen van ECN – dat na 2023 ongeveer 25% van het Nederlandse 
Noordzeegebied volgezet wordt met windturbines. Zeer wel mogelijk van een veel grotere 
capaciteit. Wij verzoeken u dan ook de cumulatieve effecten hiervan op zee(zoog)dieren, 
trek- en foeragerende vogels en zeefauna in kaart te brengen, tot 2050. 
 
Pagina 24 – laatste alinea 
 
Niet alle parameters uit de tabel zijn even belangrijk wat betreft  de te verwachten meest 
kritische milieueffecten, en behoeven naar verwachting dan ook niet allemaal vastgelegd te 
worden in de uiteindelijk uit te geven bandbreedte. Bepalend voor de effectbepaling in de 
MER-en zijn met name: 
 
het aantal windturbines; 
de diameter van de rotor van de windturbines; 
het type fundering en de hei-energie die benodigd is bij het heien van funderingen (en 
daarmee het geluidsniveau), en de tiphoogte en tiplaagte van de windturbines. 
Wij kunnen ons voorstellen dat niet alle factoren even zwaar meegewogen worden. Graag 
vernemen wij van u of en zo ja welke wegingsfactor er aan de effectbepalende factoren 
gegeven worden. Wij zien deze dan graag terug in de uiteindelijke rapportage over de 
cumulatieve effecten op flora en fauna. 
 
Pagina 26 – Tabel 
 
In de tabel op pagina 26 van uw notitie geeft u een bandbreedte aan. Graag vernemen wij 
van u welke aantallen slachtoffers onder vogels en zee(zoog)dieren voor deze MER als 
‘acceptabel’ worden gezien.  
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Wij verzoeken u ook te onderzoeken wat de cumulatieve effecten van elektromagnetische 
velden en laagfrequente geluidsgolven onder water op zee(zoog)dieren hebben. 
 
Wij verzoeken u te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen de toenemende stranding 
van potvissen en andere zeezoogdieren en de toenemende industriële benutting van de 
Noordzee. 
 
Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten op de leefomgeving van zee(zoog)dieren 
zijn van concentratie van de bouw op één locatie (IJMuiden Ver) ten opzichte van de bouw 
op verspreide locaties. 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook 
Hollandse Kust en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels 
op pagina 11 en kaart zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind 
(http://www.noordzee.nl/wp-content/uploads/2011/06/Frisse_Zeewind2_2005.pdf). Tevens 
verzoeken wij u aan te geven waarom – naast het kostenaspect – gekozen wordt voor 
bebouwing van een gebied waarin – volgens dit rapport van de gezamenlijke 
natuurorganisaties – de habitat het meest kwetsbaar is.  
 
In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage – 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) –  staat onder meer: 
 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om 
het gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken 
naar locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op 
energieopbrengst, natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte 
in beeld te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk 
aaneengesloten windparken.’ 
 
Wij verzoeken u dit advies van de Commissie m.e.r. over te nemen en alsnog onderzoek te 
doen naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten genomen worden. 
Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze 
te consulteren zijn. 
 
Pagina 27 – 5.1 Mogelijke effecten landschap, recreatie en toerisme 
 
Landschap en zichtbaarheid, vanwege het feit dat de windturbines zichtbaar zijn vanaf 
toeristische locaties aan de kust. 
 
Recreatie en toerisme, vanwege de mogelijke invloed van het windpark op recreatief gebruik 
van de Noordzee en de kustzone 
 
Gebruikmaking van de zone tussen 10 – 12 mijl voor de Hollandse Kust geeft het grootste 
deel van de Nederlandse kust – met het grootste aandeel in toerisme – zicht op een 
industrieel hekwerk. Het aanzien van een ver-industrialiseerde Noordzee. Wij verzoeken u in 
het kader van deze MER verder te onderzoeken wat het effect is op de beleving van de 
Noordzee bij deze strandbezoekers bij uitvoering van deze plannen. Daarnaast verzoeken wij 
u te onderzoeken in hoeverre de beleving van een hekwerk aan windmolens zichtbaar vanaf 
de hele Hollandse kust effecten heeft op de volksgezondheid, het vermogen om – aan het 
strand – te ontprikkelen, te ontspannen en hierbij experts op dit gebied te raadplegen. Wij 
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verzoeken u in dit onderzoek het alternatief van plaatsing uit het zicht te betrekken en te 
onderzoeken of de toekomstige kosten voor de volksgezondheid opwegen tegen de in dit 
document genoemde ‘besparingen’. 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen volgens de kwantitatieve en kwalitatieve methode en 
aan te geven of en hoe vaak de windturbinevelden zichtbaar zijn vanaf de kust. 
 
Wij verzoeken u een belevingsonderzoek onder strandbezoekers en kustbewoners te doen 
naar de zichtbaarheid van deze platformen en de effecten hiervan op de (geestelijke) 
volksgezondheid.  
 
Wij verzoeken u uw onderzoek uit te breiden met een kwantitatief onderzoek teneinde de 
hoeveelheid recreanten in kaart te brengen waarop de kwalitatieve effecten op van 
toepassing zijn. 
 
Wij verzoeken u de effecten van de zichtbaarheid van de rode signaallichten in kaart te 
brengen alsmede de effecten hiervan op de volksgezondheid.  
 
Tevens verzoeken wij u de gevonden effecten van alle bovengenoemde onderzoeken te 
relateren aan het verdwijnen van deze effecten bij bebouwing op IJmuiden Ver.  
 
Pagina 27 – 5.1 Mogelijke effecten scheepvaart, vanwege de scheepvaartactiviteiten in en in 
de nabijheid van de kavels; 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische mogelijkheid tussen een ‘aanvaring’ 
van op drift geraakte schepen en de platformen dicht onder de kust, de mogelijke 
milieugevolgen hiervan en welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te voorkomen c.q. te 
beperken.  
 
Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder 
uit de kust (IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen.  
 
Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter 
voorkoming van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw 
besluitvorming. 
 
Pagina 27 – 5.1 Mogelijke effecten vogels, vleermuizen en onderwaterleven 
 
Wij verzoeken u in uw onderzoeken mee te nemen of het effect van de aanleg van 
(verspreide) windturbinevelden een andere aanslag pleegt op de leefomgeving van de 
bestaande en trekkende habitat dan bij de aanleg van grotere, geconcentreerde velden 
verder op zee. Tevens verzoeken wij u aan te geven op welke criteria men meent te moeten 
kiezen voor elk van beide alternatieven, voorzien van een wegingsfactor voor elk der 
criteria. 
 
Pagina 27 – 5.1.1 Elektriciteitsopbrengst en vermeden emissies 
 
De belangrijkste reden om windinitiatieven te realiseren, is het opwekken van duurzame 
energie. Van de te onderscheiden alternatieven wordt daarom in de MER-en berekend 
hoeveel elektriciteit wordt opgewekt. Ook kan worden bepaald welke uitstoot van schadelijke 
stoffen het windpark vermijdt in vergelijking met de situatie dat dezelfde energie wordt 
opgewekt op conventionele wijze, zoals met behulp van kolen- en gasverbranding. Een 
vergelijking wordt gemaakt met de emissies van de huidige brandstofmix die wordt gebruikt 
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in Nederland voor opwekking van elektriciteit. In de MER-en wordt tevens aandacht besteed 
aan hoeveel energie het kost om turbines te produceren en te plaatsen en wat het effect van 
het windpark Luchterduinen op de elektriciteitsproductie in Hollandse Kust (zuid) en vice 
versa is. 
 
Wij verzoeken u in deze studie de ‘stand by’ effecten op te nemen van bestaande of nog te 
ontwikkelen fossiele energiecentrales. 
 
Wij verzoeken u bij ‘vermeden emissies’ de CO2 uitstoot mee te nemen van meestook van 
bio-brandstof en de kosten hiervan per opgewekt kWh, gebaseerd op € 4 miljard SDE+ 
subsidie.  
 
Pagina 28 – Zeezoogdieren (zeehonden en bruinvissen) 
 
Voor wat betreft  zeehonden zijn met name de ligplaatsen in de Voordelta en de Waddenzee 
van belang. Aandacht wordt besteed aan het aantal beïnvloede dieren ten opzichte van het 
totale aantal dieren binnen het Nederlands Continentaal Plat en de gehele Noordzee. Ook 
wordt aandacht besteed aan het bouwtempo van funderingen want dit bepaalt de mate 
waarin effecten zich telkens opnieuw voordoen en ook of steeds dezelfde dieren worden 
beïnvloed dan wel een ander deel van de populatie. Het werkt bij zeezoogdieren door in de 
duur van de blokkade van foerageergebieden en migratieroutes en in de verstoring door 
onderwatergeluid. 
 
Inzichtelijk wordt gemaakt wat de effecten in zowel de aanleg-, exploitatie- als de 
verwijderingsfase zijn, of het om tijdelijke dan wel permanente effecten gaat en wat de 
cumulatieve effecten kunnen zijn van windturbines in het gebied Hollandse Kust (zuid) met 
overige projecten en activiteiten, zowel in tijd als in ruimte. Hierbij wordt zowel naar ster e 
als aantasting van het leefgebied gekeken. Dit alles zal zoveel mogelijk worden 
gekwantificeerd. Zo wordt per type verstoring aangegeven hoeveel individuen van welke 
soorten hierbij zijn betrokken (ordegrootte, bijvoorbeeld in aantalsklassen) en welk deel van 
de populatie minimaal en maximaal (worst case) beïnvloed wordt. Er wordt hierbij getoetst 
aan de gunstige staat van instandhouding zoals beschreven in de Flora- en faunawet. Daar 
waar nodig wordt ook getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998. 
 
Graag zien wij in deze studie opgenomen bij welke hoeveelheden dode / gewonde 
zeezoogdieren er een ‘no-go’ is voor deze plannen.  
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook 
Hollandse Kust en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels 
op pagina 11 en kaart zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind 
(http://www.noordzee.nl/wp-content/uploads/2011/06/Frisse_Zeewind2_2005.pdf). Tevens 
verzoeken wij u aan te geven waarom – naast het kostenaspect – gekozen wordt voor 
bebouwing van een gebied waarin – volgens dit rapport van de gezamenlijke 
natuurorganisaties – de habitat het meest kwetsbaar is.  
 
In deze studie zou ook een vergelijking van deze gegevens met de effecten van een grote 
ontwikkeling op IJmuiden Ver inzichtelijk gemaakt moeten worden om een afweging te 
maken welke ontwikkeling op welke locatie het meest diervriendelijk is. 
 
Pagina 29 – Toetsing effecten en Kader Ecologie en Cumulatie: acceptabele grenzen op 
populatieniveau 
 
In het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) is onderzocht wat de gecumuleerde ecologische 
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effecten kunnen zijn van bestaande en in aanbouw zijnde windparken op zee met de tien 
windparken op zee die in het Energieakkoord zijn afgesproken. Er is daarbij gekeken naar de 
effecten van windparken buiten de 12 mijlszone (zie ook paragraaf 5.2.2). Doel van het KEC 
is om te kunnen bepalen of de (bouw van) alle windparken, samen met enkele andere 
activiteiten op zee, tot onaanvaardbare negatieve ecologische effecten leiden. Zo nodig 
kunnen dan voorschriften worden opgenomen in de kavelbesluiten waarmee deze effecten 
worden voorkomen of verminderd 
 
In het Energieakkoord zijn geen locaties opgenomen. Alleen aantallen. De locatie Hollandse 
Kust is een locatie welke buiten de energieafspraken om, besloten is door EZ vanwege 
(veronderstelde) financiële voordelen. Wij verzoeken nader en/of verder vergelijkend 
onderzoek naar de effecten van 2100 MW op IJmuiden Ver in relatie tot de plannen HK zuid 
I en II, III en IV, en de HK Noord I en II. 
 
Pagina 30 – overige gebruiksfuncties 
 
Voor wat betreft het beschrijven van de effecten op recreatie en toerisme zal in de MER-en 
gebruik worden gemaakt van het onderzoek van Decisio. Zij hebben onderzoek uitgevoerd 
naar de regionale maatschappelijke en economische effecten van windparken op zee. Verder 
zal een overzicht gegeven worden van uitgevoerd onderzoek op het gebied van effecten van 
windturbines op recreatie en toerisme. Ook wordt aangegeven wat een windpark eventueel 
kan bijdragen aan de regionale economie; denk daarbij aan havenactiviteiten, toeristisch 
bezoek aan het windpark etc.. Het effect op recreatie en toerisme kan mede afhankelijk zijn 
van de zichtbaarheid van windturbines vanaf de kust. Zichtbaarheid wordt in de MER-en 
beschreven bij het aspect ‘landschap’ 
 
Wij maken bezwaar tegen het gebruik van het onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat 
de door Decisio beschreven effecten gebaseerd zijn op verouderde informatie en op een 
onjuist beeld voor de nieuw ontstane situatie, zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van 
Den Helder tot Hoek van Holland. Dit wordt door Decisio zelf aangegeven in hun rapport. De 
Minister heeft al aangegeven een hernieuwd onderzoek te laten doen naar de effecten van 
de nieuwe situatie.  
 
Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.
pdf. 
 
Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van 
Stichting Vrije Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens
-op-strandbezoek-definitief.pdf 
 
Pagina 31 – 5.1.6. Landschap 
 
De zichtbaarheid van windturbines vanaf de kust zal in de MER-en worden gevisualiseerd 
aan de hand van (foto)visualisaties vanaf diverse kustplaatsen, voor de dagperiode en indien 
mogelijk ook voor de nachtperiode. De bandbreedte van windturbines wordt weergegeven, 
dus een alternatief met minder maar grotere turbines en een alternatief met meer maar 
kleinere turbines. De windturbines in kavel I en II worden gevisualiseerd. De windturbines in 
kavel III en IV zullen in de MER-en voor die betre ende kavels gevisualiseerd worden, waarin 
tevens het beeld wordt weergegeven van windturbines in alle kavels, dus van kavel I, II, III 
en IV. Indien mogelijk wordt voor het visualiseren gebruik gemaakt van de viewer, zie h 
ps://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/windenergie/viewer/. Dan wordt de 

0056



bandbreedte van windturbines in het MER voor de kavels I en II in de viewer weergegeven. 
Deze bandbreedte wijkt iets af van de opstellingen die nu zijn gevisualiseerd in de viewer 
(namelijk 4 en 8 MW turbines). 
 
Wij verzoeken u deze visualisatie niet te gebruiken, maar gebruik te maken van echte foto’s 
van bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand. Deze zijn aan te passen naar de afstand 
van 18 km uit de kust (er verdwijnt dan 15 meter minder achter de bolling van de horizon) 
en de hoogte van de turbines. Bij een voorbeeld van 190 m tiphoogte op 18 km in de nieuwe 
situatie ten opzichte van Luchterduinen (130 m op 23 km uit de kust) is de zichtbaarheid als 
volgt:  
 
Luchterduinen: 130 m – 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter, 
 
HK zuid III en IV: 190 m – 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter. 
 
Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool. 
 
Pagina 32 – tabel 5.1- zeezoogdieren 
 
Wij verzoeken aanvullend onderzoek op de effecten van (sterk wisselende) 
electromagnetische velden op (het oriëntatievermogen) van zeezoogdieren 
 
Wij verzoeken u extra onderzoek tussen de in deze Mer-en te meten (cumulatieve) effecten 
op zeezoogdieren en ander onderwaterleven en de resultaten voor beiden indien 2100 MW 
geconcentreerd geplaatst wordt op IJmuiden Ver om de verschillen in effecten on beeld te 
krijgen. 
 
Pagina 33 – tabel 5.1 – overige gebruiksfuncties – Recreatie en Toerisme 
 
Wij verzoeken u voor het onderzoek naar effecten op Recreatie en Toerisme geen gebruik te 
maken van het onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat de door Decisio beschreven 
effecten gebaseerd zijn op verouderde informatie en op een onjuist beeld voor de nieuw 
ontstane situatie, zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van Den Helder tot Hoek van 
Holland. Dit wordt door Decisio zelf aangegeven in hun rapport. De Minister heeft al 
aangegeven een hernieuwd onderzoek te laten doen naar de effecten van de nieuwe 
situatie.  
 
Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.
pdf. 
 
Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van 
Stichting Vrije Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens
-op-strandbezoek-definitief.pdf 
 
Pagina 33 – tabel 5.1 – Landschap 
 
Wij verzoeken u de visualisatie van het Ministerie van I&M  niet te gebruiken, maar gebruik 
te maken van echte foto’s van bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand of veldonderzoek 
aan de kust. Foto’s zijn aan te passen naar de afstand van 18 km uit de kust (er verdwijnt 
dan 15 meter minder achter de bolling van de horizon) en de hoogte van de turbines. Bij 
een voorbeeld van 190 m tiphoogte op 18 km in de nieuwe situatie ten opzichte van 
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Luchterduinen (130 m op 23 km uit de kust) is de zichtbaarheid als volgt. 
 
 1. Luchterduinen: 130 m – 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter. 
 
 2. HK zuid III en IV: 190 m – 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter. 
 
Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool. 
 
Wij verzoeken u nader onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van concentraties van 
windturbinevelden op het microklimaat. Er zijn aanwijzingen dat – door menging van de 
lucht vlak boven zee en de bovengelegen luchtmassa’s – er meer mist- en regenvorming zal 
plaatsvinden. Onderzoek aan de State University van New York wees uit dat de plaatsing 
van een zeer groot windturbineveld in Texas de oorzaak is van een stijging van de 
oppervlaktetemperatuur met 0,7% in tien jaar tijd. Dit zou veroorzaakt worden doordat de 
windturbines ’s nachts warme lucht naar beneden trekken. (mening van lucht van 
verschillende temperaturen) 
 
Pagina 34 – 5.2.2 Cumulatie 
 
De milieueffecten die gepaard gaan met de voorgenomen activiteiten kunnen cumuleren met 
de effecten van andere plannen, projecten en handelingen. Het is van belang om goed af te 
bakenen welke plannen, projecten en handelingen meegenomen worden in de cumulatie. In 
ieder geval dient het te gaan om plannen, projecten en handelingen die leiden tot relevante 
effecten, dat wil zeggen effecten die samen met de effecten die optreden bij de 
voorgenomen activiteiten leiden tot een groter totaaleffect. 
 
Voor het onderdeel cumulatie zal eveneens gebruik worden gemaakt van het Kader Ecologie 
en Cumulatie (KEC) dat het Rijk hee  opgesteld conform het nationaal waterplan 
(2009-2015). In dit afwegingskader wordt ingegaan op de cumulatieve ecologische effecten 
van het realiseren van alle windparken conform de uitrol volgens het energieakkoord waarbij 
ook verwachte buitenlandse windparkontwikkelingen zijn meegenomen. Het KEC wordt op 
basis van relevante informatie uit de planMER behorende bij de Rijksstructuurvisie 
Windenergie op zee Aanvulling Hollandse Kust nog aangevuld. Deze versie vormt het 
uitgangspunt bij beoordeling van de effecten in cumulatie. 
 
Wij verzoeken de effecten van de plannen tot 2050 te incorporeren in uw onderzoek. 
Aangezien de cumulatieve effecten onderzocht worden, en de grootste ontwikkelingen op de 
Noordzee pas na 2023 gepland en uitgevoerd worden, is de beperking tot 2023 een 
ontkenning van de totale cumulatieve effecten.  
 
Pagina 38 – Bijlagen 
 
Wij verzoeken u in de bijlagen de volgende rapporten op te nemen:  
 
“Badplaatsen de mist in?” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.
pdf. 
 
“Enquêtes invloed windmolens op strandbezoek” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens
-op-strandbezoek-definitief.pdf 
 
Reactie  
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Zie bijlagen zienswijze 0035:  
 
Bijlage: “Badplaatsen de mist in?” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-
in-vr-2015081-def.pdf 
 
Bijlage: “Enquêtes invloed windmolens op strandbezoek” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-
invloed-windmolens -op-strandbezoek-definitief.pdf 

0056



 
 
Verzonden: Woensdag 9 maart 2016 12:11 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Pagina 7 – alinea 1 
 
Op dit moment wordt een aanvulling opgesteld op de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee 
voor het gebied Hollandse Kust, waarin ook een strook binnen de 12 mijlszone wordt 
aangewezen (zie paragraaf 2.1.7). 
 
In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage – 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) –  staat onder meer: 
 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om 
het gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken 
naar locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op 
energieopbrengst, natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte 
in beeld te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk 
aaneengesloten windparken.’ 
 
Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie 
op zee voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie 
m.e.r. over te nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er 
onomkeerbare besluiten genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht 
en binnen de 12-mijlzone. Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u 
ons aan te geven waar deze te consulteren zijn. 
 
Pagina 7 – alinea 2 
 
Nationaal waterplan 2 (NWP2) en Beleidsnota Noordzee 2016-2021 
 
Voor de periode 2016-2021 is het Noordzee beleid verder uitgewerkt in het nationaal 
waterplan 2 (NWP2) en als onderdeel hiervan in de nieuwe Beleidsnota Noordzee 
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2016-2021. Het ontwerp van beiden hee  ter inzage gelegen tot en met 22 juni 2015. Op 28 
juli 2014 is de Noordzee 2050 gebiedsagenda aan de Tweede kamer aangeboden 
(Kamerstukken II, 2013-14, 33 450, nr. 24). Aangezien de Noordzee 2050 gebiedsagenda 
en het masterplan voor de energie van de Noordzee tussen 2030 en 2050/2060 betrekking 
hebben op de middellange en lange termijn, en de kavelbesluiten voor Hollandse Kust (zuid) 
op korte termijn genomen dienen te worden, heeft  de Noordzee 2050 gebiedsagenda geen 
concrete betekenis voor de MER-en voor de kavelbesluiten. 
 
Wij kunnen bovenstaande opmerking niet anders duiden dan dat het plan is de MER-en niet 
verder te onderzoeken dan de effecten tot 2023. Wij verzoeken u om een meer holistische 
benadering, waarbij u de cumulatieve effecten van alle plannen tot 2050 – en die zijn 
aanzienlijk – onderzoekt. Voor een MER wordt gekeken naar de cumulatieve effecten. Deze 
zullen na 2023 aanzienlijk toenemen. Derhalve ons verzoek om uw MER-en horizon uit te 
breiden met de plannen tot 2050 en de resultaten van dit onderzoek mee te nemen in uw 
besluitvorming. Dit voordat er onomkeerbare besluiten genomen worden die onze Noordzee 
qua milieu qua leefbaarheid voor flora en fauna ernstige – en door een korte termijn horizon 
– zogenaamd onvoorziene schade kunnen toebrengen. 
 
Pagina 8 – 2’ alinea laatste regels. 
 
Ook nemen de kosten voor het aanleggen en onderhouden van de platforms toe. De 
aansluiting op de reeds aangewezen gebieden zorgt ervoor dat de vrije horizon in andere 
gebieden behouden blijft. 
 
Deze tekst wekt de suggestie dat ‘vrije horizon’ van belang is in de afweging van dit besluit. 
Helaas, niets is minder waar. Gebruikmaking van de zone tussen 10 – 12 mijl voor de 
Hollandse Kust geeft het grootste deel van de Nederlandse kust – met het grootste aandeel 
in toerisme – zicht op een industrieel hekwerk. Het aanzien van een ver-industrialiseerde 
Noordzee. Wij verzoeken u in het kader van deze MER verder te onderzoeken wat het effect 
is op de beleving van de Noordzee bij deze strandbezoekers bij uitvoering van deze plannen. 
Daarnaast verzoeken wij u te onderzoeken in hoeverre de beleving van een hekwerk aan 
windmolens zichtbaar vanaf de hele Hollandse kust effecten heeft op de volksgezondheid, 
het vermogen om – aan het strand – te ontprikkelen, te ontspannen en hierbij experts op dit 
gebied te raadplegen. Wij verzoeken u in dit onderzoek het alternatief van plaatsing uit het 
zicht te betrekken en te onderzoeken of de toekomstige kosten voor de volksgezondheid 
opwegen tegen de in dit document genoemde ‘besparingen’. 
 
Pagina 10 – Alinea 1 
 
een onderbouwing van de noodzaak van uitbreiding van het gebied Hollandse Kust met een 
strook tussen de 10 en 12 NM 
 
De onderbouwing van de noodzaak is gebaseerd op – beperkte – financiële parameters. In 
het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage – 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) –  staat onder meer: 
 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om 
het gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken 
naar locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op 
energieopbrengst, natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte 
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in beeld te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk 
aaneengesloten windparken.’ 
 
Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie 
op zee voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie 
m.e.r. over te nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er 
onomkeerbare besluiten genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht 
en binnen de 12-mijlzone. Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u 
ons aan te geven waar deze te consulteren zijn. 
 
een visualisatie en beschrijving van de landschappelijke gevolgen aan de hand van de 
criteria zichtbaarheid, beleving en dominantie 
 
De gebruikte visualisatie – ervan uitgaand dat u het hebt over het visualisatietool van het 
ministerie van I&M – , hoe schokkend op zichzelf, geeft geen realistisch beeld van de veel 
ernstiger werkelijkheid. Wij verzoeken u opnieuw onderzoek te doen op basis van werkelijke 
beleving door strandbezoekers naar de werkelijke gevolgen voor zichtbaarheid en 
landschapsdominantie voor het grootste deel van de Nederlandse – en voor 100% van de 
Hollandse kust. 
 
Pagina 10 – 2.1.7 Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) 
 
Ecologie is een belangrijk onderwerp voor de belangenafweging bij het realiseren van 
windparken op zee. Daarom is door Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, en het ministerie van Economische Zaken een toetsingskader 
gemaakt, dat moet worden toegepast bij toekomstige besluitvorming over windenergie op 
zee. Aan de hand van dat toetsingskader zal bij het nemen van ruimtelijke besluiten, zoals 
de toekomstige aanwijzing van windenergie- gebieden en kavelbesluiten, worden beoordeeld 
of uitgesloten kan worden dat een windpark op zee afzonderlijk, of in cumulatie met andere 
windparken en andere activiteiten, ongewenste effecten op de ecologie zal hebben. Dat 
kader wordt het ‘Kader Ecologie en Cumulatie’ genoemd. 
 
Wij verzoeken u, in tegenstelling tot wat op pagina 7 van deze Notitie vermeld wordt, de 
horizon voor de cumulatieve effecten te verbreden en daar alle plannen tot 2050 bij te 
betrekken. Alleen dan kan men tot een (strategisch) inzicht komen van de cumulatieve 
effecten van de exploitatie van de Noordzee. 
 
Pagina 11 – alinea 5 
 
Volgens het concept scenario wind op zee wordt het transmissiesysteem op zee zodanig 
ontworpen dat het mogelijk is om op termijn de verder uit de kust gelegen 
windenergiegebieden met wisselstroom aan te sluiten op de platforms in de 
windenergiegebieden uit de routekaart. De platforms fungeren dan als “stapsteen”. 
 
In de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport transmissiesysteem 
wind op zee Hollandse Kust (zuid) staat op pagina 30 de volgende opmerking: “De platforms 
op zee van TOZ HKZ dienen niet als stapsteen naar verder gelegen windenergiegebieden en 
het Noordzeenet, dit is vastgelegd in het ‘Scenario Windenergie op Zee’ [lit. 11, bijlage I].”  
 
Deze opmerking is strijdig met Alinea 5 op pagina 11 van deze notitie. Graag ontvangen wij 
een extra toelichting waarom deze strijdigheid bestaat en wat het juiste concept is. 
 
Pagina 12 – alinea 4 
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Onderzoek naar de locatiekeuze in de MER-en 
 
In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee is nagegaan of windenergiegebied Hollandse 
Kust (zuid) geschikt is voor de realisatie van windenergie. In deze structuurvisie zijn de e 
ecten van windenergie in het gebied Hollandse Kust (zuid) op het detailniveau van een 
structuurvisie onderzocht vanuit de aspecten ecologie, scheepvaartveiligheid, overige 
gebruiks- functies (olie en gas, visserij, zandwinning etc.), geologie en hydrologie, landschap 
(zichtbaarheid) en cultuurhistorie en archeologie. Hierbij is ook gekeken naar de 
geschiktheid ten opzichte van de overige voor windenergie aangewezen gebieden (IJmuiden 
Ver, Hollandse Kust, Ten noorden van de Waddeneilanden, Borssele). In de MER-en is een 
nader onderzoek naar de geschiktheid van het gebied Hollandse Kust (zuid) voor 
windenergie dan ook niet nodig. Wel zal op hoofdlijnen de vergelijking tussen de gebieden 
worden gemaakt. Uiteraard zullen de MER-en wel in detail ingaan op de effecten van 
windenergie in het gebied zoals deze te verwachten zijn bij de realisatie van de uit te geven 
kavels. 
 
De locatiekeuze is gedaan op financiële argumenten. De milieu- en leefbaarheidsargumenten 
zijn daar niet in meegenomen. Wij verzoeken u in de MER op detailniveau een 
vergelijkingstabel op te nemen van de milieu- en leefbaarheidsaspecten van alle 
aangewezen windlocaties om tot een goede afweging te kunnen komen van de 
(cumulatieve) effecten voor zee(zoog)dieren, (trek)vogels en fouragerende vogels en fauna. 
Dit is ondersteunend aan het MER advies uit 2014 (zie bijlage) 
 
Pagina 19 – alinea 2, punt 3 
 
Het gebied aan de west- en zuidzijde van het windenergiegebied vangt wind af van de meer 
oost of noordoost gelegen gebieden. Kavels die daardoor minder vrije aanstroom van wind 
hebben zijn dan ook groter om de onderlinge afstand tussen windturbines te kunnen 
vergroten. 
 
De doelstellingen voor 2020 en 2023 staan onder druk. Het is dus zaak zo min mogelijk 
onderling verlies te bewerkstelligen. Wij verzoeken u daarom aanvullend onderzoek naar de 
totale opbrengst onder de meest ideale plaatsing tussen de velden Hollandse Kust (met 
invloed op reeds gerealiseerde velden) en plaatsing op IJmuiden Ver. (groter, meer ruimte, 
minder invloed op bestaande velden) 
 
Pagina 20 – laatste alinea 
 
In de MER-en zal de verkaveling vanuit het oogpunt van relevante aspecten zoals ecologie 
en scheepvaartveiligheid, onderzocht worden. Daarbij speelt ook de draagkracht van het 
gebied een rol: hoeveel windturbines kan je plaatsen in het gehele windenergiegebied 
Hollandse Kust (zuid) gezien milieu, ecologie en andere belangen? Het is van belang om 
deze vraag ook voor het gebied in zijn geheel en in cumulatie te beantwoorden (en niet 
alleen voor de twee uit te geven kavels I en II), omdat het niet de bedoeling is dat achteraf 
blijkt dat de beschikbare fysieke of milieuruimte van het gehele gebied (of zelfs van 
meerdere aangewezen gebieden) door slechts twee kavels is opgebruikt. Op basis van het 
voorgaande volgt een verkaveling van het gebied, welke in  guur 3.8 is weergegeven. Ook 
is daar indicatief het transmissiesysteem op zee Hollandse Kust met de platforms alpha en 
beta opgenomen. 
 
Zoals op de kaart op pagina 20 van deze Notitie is af te lezen, liggen de gebieden HKZ I en 
II zeer dicht bij scheepvaartroutes en ankergebieden. Andere gebieden (IJmuiden Ver) 
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hebben daar veel minder hinder van. Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische 
mogelijkheid tussen een ‘aanvaring’ van op drift geraakte schepen en de platformen dicht 
onder de kust, de mogelijke milieugevolgen hiervan en welke maatregelen noodzakelijk zijn 
om dit te voorkomen c.q. te beperken.  
 
Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder 
uit de kust (IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen.  
 
Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter 
voorkoming van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw 
besluitvorming. Inclusief de geraamde economische gevolgen van een dergelijke ramp. 
 
Pagina 20 – alinea 3 
 
Het is de trend om naar steeds grotere turbines te gaan. Echter vanuit oogpunt van kosten 
en risico’s is het de vraag of de allergrootste turbines, die nu alleen nog op de tekentafel 
bestaan, daadwerkelijk in de kavels I en II gebouwd zullen worden. Het lijkt daarbij 
overigens niet wenselijk om (veel) meer milieuruimte uit te geven dan mogelijk benut gaat 
worden; immers bij de uitgifte van volgende kavels zal deze ruimte in de cumulatie 
meegewogen dienen te worden. Dit zal in de kavelbesluiten vastgelegd worden. 
 
De MER heeft als doel de milieu effecten te onderzoeken. Ook op langere termijn. Het is 
inmiddels bekend dat de ontwikkelaars zich richten op turbines van 7 MW of meer. Dit is ook 
terug te zien in de vergunningen voor Borssele, welke een maximale tiphoogte van 250 
meter toestaan. Wij verzoeken u dan ook uit te gaan van deze technologie en de hierdoor te 
verwachten effecten. Wij verwachten – zie ook het interview in De Volkskrant van 10 juni 
2015 met de heer Eecen van ECN – dat na 2023 ongeveer 25% van het Nederlandse 
Noordzeegebied volgezet wordt met windturbines. Zeer wel mogelijk van een veel grotere 
capaciteit. Wij verzoeken u dan ook de cumulatieve effecten hiervan op zee(zoog)dieren, 
trek- en foeragerende vogels en zeefauna in kaart te brengen, tot 2050. 
 
Pagina 24 – laatste alinea 
 
Niet alle parameters uit de tabel zijn even belangrijk wat betreft  de te verwachten meest 
kritische milieueffecten, en behoeven naar verwachting dan ook niet allemaal vastgelegd te 
worden in de uiteindelijk uit te geven bandbreedte. Bepalend voor de effectbepaling in de 
MER-en zijn met name: 
 
het aantal windturbines; 
de diameter van de rotor van de windturbines; 
het type fundering en de hei-energie die benodigd is bij het heien van funderingen (en 
daarmee het geluidsniveau), en de tiphoogte en tiplaagte van de windturbines. 
Wij kunnen ons voorstellen dat niet alle factoren even zwaar meegewogen worden. Graag 
vernemen wij van u of en zo ja welke wegingsfactor er aan de effectbepalende factoren 
gegeven worden. Wij zien deze dan graag terug in de uiteindelijke rapportage over de 
cumulatieve effecten op flora en fauna. 
 
Pagina 26 – Tabel 
 
In de tabel op pagina 26 van uw notitie geeft u een bandbreedte aan. Graag vernemen wij 
van u welke aantallen slachtoffers onder vogels en zee(zoog)dieren voor deze MER als 
‘acceptabel’ worden gezien.  
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Wij verzoeken u ook te onderzoeken wat de cumulatieve effecten van elektromagnetische 
velden en laagfrequente geluidsgolven onder water op zee(zoog)dieren hebben. 
 
Wij verzoeken u te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen de toenemende stranding 
van potvissen en andere zeezoogdieren en de toenemende industriële benutting van de 
Noordzee. 
 
Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten op de leefomgeving van zee(zoog)dieren 
zijn van concentratie van de bouw op één locatie (IJMuiden Ver) ten opzichte van de bouw 
op verspreide locaties. 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook 
Hollandse Kust en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels 
op pagina 11 en kaart zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind 
(http://www.noordzee.nl/wp-content/uploads/2011/06/Frisse_Zeewind2_2005.pdf). Tevens 
verzoeken wij u aan te geven waarom – naast het kostenaspect – gekozen wordt voor 
bebouwing van een gebied waarin – volgens dit rapport van de gezamenlijke 
natuurorganisaties – de habitat het meest kwetsbaar is.  
 
In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage – 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) –  staat onder meer: 
 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om 
het gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken 
naar locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op 
energieopbrengst, natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte 
in beeld te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk 
aaneengesloten windparken.’ 
 
Wij verzoeken u dit advies van de Commissie m.e.r. over te nemen en alsnog onderzoek te 
doen naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten genomen worden. 
Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze 
te consulteren zijn. 
 
Pagina 27 – 5.1 Mogelijke effecten landschap, recreatie en toerisme 
 
Landschap en zichtbaarheid, vanwege het feit dat de windturbines zichtbaar zijn vanaf 
toeristische locaties aan de kust. 
 
Recreatie en toerisme, vanwege de mogelijke invloed van het windpark op recreatief gebruik 
van de Noordzee en de kustzone 
 
Gebruikmaking van de zone tussen 10 – 12 mijl voor de Hollandse Kust geeft het grootste 
deel van de Nederlandse kust – met het grootste aandeel in toerisme – zicht op een 
industrieel hekwerk. Het aanzien van een ver-industrialiseerde Noordzee. Wij verzoeken u in 
het kader van deze MER verder te onderzoeken wat het effect is op de beleving van de 
Noordzee bij deze strandbezoekers bij uitvoering van deze plannen. Daarnaast verzoeken wij 
u te onderzoeken in hoeverre de beleving van een hekwerk aan windmolens zichtbaar vanaf 
de hele Hollandse kust effecten heeft op de volksgezondheid, het vermogen om – aan het 
strand – te ontprikkelen, te ontspannen en hierbij experts op dit gebied te raadplegen. Wij 

0058



verzoeken u in dit onderzoek het alternatief van plaatsing uit het zicht te betrekken en te 
onderzoeken of de toekomstige kosten voor de volksgezondheid opwegen tegen de in dit 
document genoemde ‘besparingen’. 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen volgens de kwantitatieve en kwalitatieve methode en 
aan te geven of en hoe vaak de windturbinevelden zichtbaar zijn vanaf de kust. 
 
Wij verzoeken u een belevingsonderzoek onder strandbezoekers en kustbewoners te doen 
naar de zichtbaarheid van deze platformen en de effecten hiervan op de (geestelijke) 
volksgezondheid.  
 
Wij verzoeken u uw onderzoek uit te breiden met een kwantitatief onderzoek teneinde de 
hoeveelheid recreanten in kaart te brengen waarop de kwalitatieve effecten op van 
toepassing zijn. 
 
Wij verzoeken u de effecten van de zichtbaarheid van de rode signaallichten in kaart te 
brengen alsmede de effecten hiervan op de volksgezondheid.  
 
Tevens verzoeken wij u de gevonden effecten van alle bovengenoemde onderzoeken te 
relateren aan het verdwijnen van deze effecten bij bebouwing op IJmuiden Ver.  
 
Pagina 27 – 5.1 Mogelijke effecten scheepvaart, vanwege de scheepvaartactiviteiten in en in 
de nabijheid van de kavels; 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische mogelijkheid tussen een ‘aanvaring’ 
van op drift geraakte schepen en de platformen dicht onder de kust, de mogelijke 
milieugevolgen hiervan en welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te voorkomen c.q. te 
beperken.  
 
Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder 
uit de kust (IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen.  
 
Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter 
voorkoming van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw 
besluitvorming. 
 
Pagina 27 – 5.1 Mogelijke effecten vogels, vleermuizen en onderwaterleven 
 
Wij verzoeken u in uw onderzoeken mee te nemen of het effect van de aanleg van 
(verspreide) windturbinevelden een andere aanslag pleegt op de leefomgeving van de 
bestaande en trekkende habitat dan bij de aanleg van grotere, geconcentreerde velden 
verder op zee. Tevens verzoeken wij u aan te geven op welke criteria men meent te moeten 
kiezen voor elk van beide alternatieven, voorzien van een wegingsfactor voor elk der 
criteria. 
 
Pagina 27 – 5.1.1 Elektriciteitsopbrengst en vermeden emissies 
 
De belangrijkste reden om windinitiatieven te realiseren, is het opwekken van duurzame 
energie. Van de te onderscheiden alternatieven wordt daarom in de MER-en berekend 
hoeveel elektriciteit wordt opgewekt. Ook kan worden bepaald welke uitstoot van schadelijke 
stoffen het windpark vermijdt in vergelijking met de situatie dat dezelfde energie wordt 
opgewekt op conventionele wijze, zoals met behulp van kolen- en gasverbranding. Een 
vergelijking wordt gemaakt met de emissies van de huidige brandstofmix die wordt gebruikt 
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in Nederland voor opwekking van elektriciteit. In de MER-en wordt tevens aandacht besteed 
aan hoeveel energie het kost om turbines te produceren en te plaatsen en wat het effect van 
het windpark Luchterduinen op de elektriciteitsproductie in Hollandse Kust (zuid) en vice 
versa is. 
 
Wij verzoeken u in deze studie de ‘stand by’ effecten op te nemen van bestaande of nog te 
ontwikkelen fossiele energiecentrales. 
 
Wij verzoeken u bij ‘vermeden emissies’ de CO2 uitstoot mee te nemen van meestook van 
bio-brandstof en de kosten hiervan per opgewekt kWh, gebaseerd op € 4 miljard SDE+ 
subsidie.  
 
Pagina 28 – Zeezoogdieren (zeehonden en bruinvissen) 
 
Voor wat betreft  zeehonden zijn met name de ligplaatsen in de Voordelta en de Waddenzee 
van belang. Aandacht wordt besteed aan het aantal beïnvloede dieren ten opzichte van het 
totale aantal dieren binnen het Nederlands Continentaal Plat en de gehele Noordzee. Ook 
wordt aandacht besteed aan het bouwtempo van funderingen want dit bepaalt de mate 
waarin effecten zich telkens opnieuw voordoen en ook of steeds dezelfde dieren worden 
beïnvloed dan wel een ander deel van de populatie. Het werkt bij zeezoogdieren door in de 
duur van de blokkade van foerageergebieden en migratieroutes en in de verstoring door 
onderwatergeluid. 
 
Inzichtelijk wordt gemaakt wat de effecten in zowel de aanleg-, exploitatie- als de 
verwijderingsfase zijn, of het om tijdelijke dan wel permanente effecten gaat en wat de 
cumulatieve effecten kunnen zijn van windturbines in het gebied Hollandse Kust (zuid) met 
overige projecten en activiteiten, zowel in tijd als in ruimte. Hierbij wordt zowel naar ster e 
als aantasting van het leefgebied gekeken. Dit alles zal zoveel mogelijk worden 
gekwantificeerd. Zo wordt per type verstoring aangegeven hoeveel individuen van welke 
soorten hierbij zijn betrokken (ordegrootte, bijvoorbeeld in aantalsklassen) en welk deel van 
de populatie minimaal en maximaal (worst case) beïnvloed wordt. Er wordt hierbij getoetst 
aan de gunstige staat van instandhouding zoals beschreven in de Flora- en faunawet. Daar 
waar nodig wordt ook getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998. 
 
Graag zien wij in deze studie opgenomen bij welke hoeveelheden dode / gewonde 
zeezoogdieren er een ‘no-go’ is voor deze plannen.  
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook 
Hollandse Kust en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels 
op pagina 11 en kaart zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind 
(http://www.noordzee.nl/wp-content/uploads/2011/06/Frisse_Zeewind2_2005.pdf). Tevens 
verzoeken wij u aan te geven waarom – naast het kostenaspect – gekozen wordt voor 
bebouwing van een gebied waarin – volgens dit rapport van de gezamenlijke 
natuurorganisaties – de habitat het meest kwetsbaar is.  
 
In deze studie zou ook een vergelijking van deze gegevens met de effecten van een grote 
ontwikkeling op IJmuiden Ver inzichtelijk gemaakt moeten worden om een afweging te 
maken welke ontwikkeling op welke locatie het meest diervriendelijk is. 
 
Pagina 29 – Toetsing effecten en Kader Ecologie en Cumulatie: acceptabele grenzen op 
populatieniveau 
 
In het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) is onderzocht wat de gecumuleerde ecologische 
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effecten kunnen zijn van bestaande en in aanbouw zijnde windparken op zee met de tien 
windparken op zee die in het Energieakkoord zijn afgesproken. Er is daarbij gekeken naar de 
effecten van windparken buiten de 12 mijlszone (zie ook paragraaf 5.2.2). Doel van het KEC 
is om te kunnen bepalen of de (bouw van) alle windparken, samen met enkele andere 
activiteiten op zee, tot onaanvaardbare negatieve ecologische effecten leiden. Zo nodig 
kunnen dan voorschriften worden opgenomen in de kavelbesluiten waarmee deze effecten 
worden voorkomen of verminderd 
 
In het Energieakkoord zijn geen locaties opgenomen. Alleen aantallen. De locatie Hollandse 
Kust is een locatie welke buiten de energieafspraken om, besloten is door EZ vanwege 
(veronderstelde) financiële voordelen. Wij verzoeken nader en/of verder vergelijkend 
onderzoek naar de effecten van 2100 MW op IJmuiden Ver in relatie tot de plannen HK zuid 
I en II, III en IV, en de HK Noord I en II. 
 
Pagina 30 – overige gebruiksfuncties 
 
Voor wat betreft het beschrijven van de effecten op recreatie en toerisme zal in de MER-en 
gebruik worden gemaakt van het onderzoek van Decisio. Zij hebben onderzoek uitgevoerd 
naar de regionale maatschappelijke en economische effecten van windparken op zee. Verder 
zal een overzicht gegeven worden van uitgevoerd onderzoek op het gebied van effecten van 
windturbines op recreatie en toerisme. Ook wordt aangegeven wat een windpark eventueel 
kan bijdragen aan de regionale economie; denk daarbij aan havenactiviteiten, toeristisch 
bezoek aan het windpark etc.. Het effect op recreatie en toerisme kan mede afhankelijk zijn 
van de zichtbaarheid van windturbines vanaf de kust. Zichtbaarheid wordt in de MER-en 
beschreven bij het aspect ‘landschap’ 
 
Wij maken bezwaar tegen het gebruik van het onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat 
de door Decisio beschreven effecten gebaseerd zijn op verouderde informatie en op een 
onjuist beeld voor de nieuw ontstane situatie, zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van 
Den Helder tot Hoek van Holland. Dit wordt door Decisio zelf aangegeven in hun rapport. De 
Minister heeft al aangegeven een hernieuwd onderzoek te laten doen naar de effecten van 
de nieuwe situatie.  
 
Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.
pdf. 
 
Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van 
Stichting Vrije Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens
-op-strandbezoek-definitief.pdf 
 
Pagina 31 – 5.1.6. Landschap 
 
De zichtbaarheid van windturbines vanaf de kust zal in de MER-en worden gevisualiseerd 
aan de hand van (foto)visualisaties vanaf diverse kustplaatsen, voor de dagperiode en indien 
mogelijk ook voor de nachtperiode. De bandbreedte van windturbines wordt weergegeven, 
dus een alternatief met minder maar grotere turbines en een alternatief met meer maar 
kleinere turbines. De windturbines in kavel I en II worden gevisualiseerd. De windturbines in 
kavel III en IV zullen in de MER-en voor die betre ende kavels gevisualiseerd worden, waarin 
tevens het beeld wordt weergegeven van windturbines in alle kavels, dus van kavel I, II, III 
en IV. Indien mogelijk wordt voor het visualiseren gebruik gemaakt van de viewer, zie h 
ps://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/windenergie/viewer/. Dan wordt de 
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bandbreedte van windturbines in het MER voor de kavels I en II in de viewer weergegeven. 
Deze bandbreedte wijkt iets af van de opstellingen die nu zijn gevisualiseerd in de viewer 
(namelijk 4 en 8 MW turbines). 
 
Wij verzoeken u deze visualisatie niet te gebruiken, maar gebruik te maken van echte foto’s 
van bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand. Deze zijn aan te passen naar de afstand 
van 18 km uit de kust (er verdwijnt dan 15 meter minder achter de bolling van de horizon) 
en de hoogte van de turbines. Bij een voorbeeld van 190 m tiphoogte op 18 km in de nieuwe 
situatie ten opzichte van Luchterduinen (130 m op 23 km uit de kust) is de zichtbaarheid als 
volgt:  
 
Luchterduinen: 130 m – 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter, 
 
HK zuid III en IV: 190 m – 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter. 
 
Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool. 
 
Pagina 32 – tabel 5.1- zeezoogdieren 
 
Wij verzoeken aanvullend onderzoek op de effecten van (sterk wisselende) 
electromagnetische velden op (het oriëntatievermogen) van zeezoogdieren 
 
Wij verzoeken u extra onderzoek tussen de in deze Mer-en te meten (cumulatieve) effecten 
op zeezoogdieren en ander onderwaterleven en de resultaten voor beiden indien 2100 MW 
geconcentreerd geplaatst wordt op IJmuiden Ver om de verschillen in effecten on beeld te 
krijgen. 
 
Pagina 33 – tabel 5.1 – overige gebruiksfuncties – Recreatie en Toerisme 
 
Wij verzoeken u voor het onderzoek naar effecten op Recreatie en Toerisme geen gebruik te 
maken van het onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat de door Decisio beschreven 
effecten gebaseerd zijn op verouderde informatie en op een onjuist beeld voor de nieuw 
ontstane situatie, zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van Den Helder tot Hoek van 
Holland. Dit wordt door Decisio zelf aangegeven in hun rapport. De Minister heeft al 
aangegeven een hernieuwd onderzoek te laten doen naar de effecten van de nieuwe 
situatie.  
 
Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.
pdf. 
 
Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van 
Stichting Vrije Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens
-op-strandbezoek-definitief.pdf 
 
Pagina 33 – tabel 5.1 – Landschap 
 
Wij verzoeken u de visualisatie van het Ministerie van I&M  niet te gebruiken, maar gebruik 
te maken van echte foto’s van bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand of veldonderzoek 
aan de kust. Foto’s zijn aan te passen naar de afstand van 18 km uit de kust (er verdwijnt 
dan 15 meter minder achter de bolling van de horizon) en de hoogte van de turbines. Bij 
een voorbeeld van 190 m tiphoogte op 18 km in de nieuwe situatie ten opzichte van 
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Luchterduinen (130 m op 23 km uit de kust) is de zichtbaarheid als volgt. 
 
 1. Luchterduinen: 130 m – 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter. 
 
 2. HK zuid III en IV: 190 m – 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter. 
 
Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool. 
 
Wij verzoeken u nader onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van concentraties van 
windturbinevelden op het microklimaat. Er zijn aanwijzingen dat – door menging van de 
lucht vlak boven zee en de bovengelegen luchtmassa’s – er meer mist- en regenvorming zal 
plaatsvinden. Onderzoek aan de State University van New York wees uit dat de plaatsing 
van een zeer groot windturbineveld in Texas de oorzaak is van een stijging van de 
oppervlaktetemperatuur met 0,7% in tien jaar tijd. Dit zou veroorzaakt worden doordat de 
windturbines ’s nachts warme lucht naar beneden trekken. (mening van lucht van 
verschillende temperaturen) 
 
Pagina 34 – 5.2.2 Cumulatie 
 
De milieueffecten die gepaard gaan met de voorgenomen activiteiten kunnen cumuleren met 
de effecten van andere plannen, projecten en handelingen. Het is van belang om goed af te 
bakenen welke plannen, projecten en handelingen meegenomen worden in de cumulatie. In 
ieder geval dient het te gaan om plannen, projecten en handelingen die leiden tot relevante 
effecten, dat wil zeggen effecten die samen met de effecten die optreden bij de 
voorgenomen activiteiten leiden tot een groter totaaleffect. 
 
Voor het onderdeel cumulatie zal eveneens gebruik worden gemaakt van het Kader Ecologie 
en Cumulatie (KEC) dat het Rijk hee  opgesteld conform het nationaal waterplan 
(2009-2015). In dit afwegingskader wordt ingegaan op de cumulatieve ecologische effecten 
van het realiseren van alle windparken conform de uitrol volgens het energieakkoord waarbij 
ook verwachte buitenlandse windparkontwikkelingen zijn meegenomen. Het KEC wordt op 
basis van relevante informatie uit de planMER behorende bij de Rijksstructuurvisie 
Windenergie op zee Aanvulling Hollandse Kust nog aangevuld. Deze versie vormt het 
uitgangspunt bij beoordeling van de effecten in cumulatie. 
 
Wij verzoeken de effecten van de plannen tot 2050 te incorporeren in uw onderzoek. 
Aangezien de cumulatieve effecten onderzocht worden, en de grootste ontwikkelingen op de 
Noordzee pas na 2023 gepland en uitgevoerd worden, is de beperking tot 2023 een 
ontkenning van de totale cumulatieve effecten.  
 
Pagina 38 – Bijlagen 
 
Wij verzoeken u in de bijlagen de volgende rapporten op te nemen:  
 
“Badplaatsen de mist in?” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.
pdf. 
 
“Enquêtes invloed windmolens op strandbezoek” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens
-op-strandbezoek-definitief.pdf 
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Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
De in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau millieueffectrapporten kavelbesluiten Ien II 
Hollandse Kust (zuid) opgenomen afbeeldingen zijn vaak van dermate slechte kwaliteit dat 
beoordeling hiervan niet of nauwelijks mogelijk is. 
 
Reactie  
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Zie bijlagen zienswijze 0035:  
 
Bijlage: “Badplaatsen de mist in?” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-
in-vr-2015081-def.pdf 
 
Bijlage: “Enquêtes invloed windmolens op strandbezoek” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-
invloed-windmolens -op-strandbezoek-definitief.pdf 
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Verzonden: Woensdag 9 maart 2016 14:03 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Ik betwijfel of er wel voldoende rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van windturbine techniek. Denk met name aan de 2-B energiewindturbine die 
momenteel in het Eemshavengebied wordt gebouwd. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik heb er grote bezwaren tegen om de kavelgrens van de 12mijlszone dichter naar de kust 
toe te verleggen (naar 10-12 nautische mijl). De beleving van horizonvervuiling is weliswaar 
in belangrijke mate subjectief, maar zoveel windmolens op open zee nog dichter bij de kust 
dan nu het geval is, beschouw ik als een ernstige aantasting van het natuurgebied dat de 
zee ook is! 
 
Reactie  
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Onderwerp: Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II --- Juiste versie, excuus.. 
 
Geachte, 
 
Ik zou het graag persoonlijk komen toelichten. 
 
 
Antropologisch onderzoek naar de effecten van de totale verindustrialisering van ongerepte natuur 
die van levensbelang is voor de lokale kust gemeenschappen, door de voorgenomen kavelbesluiten. 
IJmuiden-Ver is de meest toereikende optie, die mooier, efficiënter, effectiever en niet duurder is 
dan her en der windparkjes bouwen. Geen enkel Europees land zet zoveel windmolens vlak onder de 
kust, het is de enige ongerepte natuur die we hebben. 
 
Vooral een sociaal-economisch politieke analyse hoe de huidige macht verhoudingen, zich zo 
k(r)ampachtig vasthouden aan een totaal ridicuul energieakkoord. Bijstook van BIOMASSA? 3 
miljard? http://fd.nl/ondernemen/1132117/een-heel-dure-1-2-procentpunt  Waarom niet 3 miljard 
investering in het isoleren van huizen of het elektrificeren van alle scooters in Nederland en die als 
"storage capacity" toevoegen aan het net om energie in op te slaan. 
 
 
 
Gemist worden belangrijke economische, social-maatschappelijke, technologische, ecologische en 
duurzaamheidsmotieven en in het algemeen onderbouwing van de kosten voor de aanleg en 
exploitatie van de windmolenparken. 
 
Economische motieven. 
De windmolens, zoals voorzien voor de kust van Noordwijk, 18,5 km voor de kust, zullen een grote 
schade toebrengen aan de economie van Noordwijk en van de overige badplaatsen langs de 
Hollandse kust. Onderzoek heeft uitgewezen dat een substantieel deel van de toeristen wegblijft 
wanneer de windmolens zo zichtbaar voor de kust geplaatst worden als thans de bedoeling is. Een 
integrale afweging tussen de reële extra kosten voor het plaatsen (en onderhouden) van de 
windmolens in “IJmuiden Ver” versus de gemiste opbrengsten uit de toeristen industrie en de 
daarmee gepaard gaande werkeloosheid in deze sector, bij plaatsing van de windmolens direct voor 
de kust van Noord- en Zuid-Holland dient alsnog plaats te vinden. Daarnaast wat ik in de discussie 
mis, is dat specifiek seizoen arbeiders een gevoelige groep werknemers zijn. Naast dat seizoenswerk 
seizoen gebonden is, is het ook weersafhankelijk, een minieme weerschommeling kan al minder 
werk betekenen laat staan een muur van bewegen composiet en stalen palen. De kust geeft tot 
dusver een beleving voor de bewoners, bezoekers en toeristen die uniek is. Een weidse horizon met 
prachtige luchten en ondergaande zon. Deze beleving wordt abrupt voor tenminste 25 jaar teniet 
gedaan, bij plaatsing van de windmolens voor de Nederlandse kust. Door plaatsing van de wind- 
molens bij “IJmuiden Ver” wordt de belevingsfactor niet aangetast. 
 
Sociaal-maatschappelijke motieven 
Alsmede door het ver-industrialiseren van een ongerept stuk natuurlijk erfgoed raken, zoals nu is 
gebleken, verschillende gemeenschappen langs de kust zeer teleurgesteld in de overheid. Specifiek 
over de ondoorzichtige handels wijze van een kleine machtige ambtelijke elite die doof is voor de 
genuanceerde stem van het volk, mist inspraak die hoffelijk en eerlijk is georganiseerd. Oftewel als 
het inspraak program een democratischer karakter zou hebben, dan zouden de gemeenschappen die 
hierdoor diep geraakt worden inspraak kunnen hebben wat er met hun erfgoed word uitgevreten. 
Daarnaast om specifieker op de vertrouwenskwestie in te gaan. Ik ben van mening dat de huidige 
regeerakkoorden NIET democratisch zijn, tevens het "energieakkoord" wat een gedrocht van de 
laagste rang is, is bij verre van "the best possible". Helaas heb ik te weinig tijd om mijn punt verder 

0060



toe te lichten, aangezien het 5 voor 12 is hahaha. Maar duurzaam zou zijn als alles in het teken word 
gesteld van smart-grid systemen waarmee ons net klaar gemaakt kan worden voor de rest van de 
21ste eeuw. 
 
Technologische motieven 
Kort: Door het "lock-in effect" van investeringen in de huidige technology zitten we op een pad-
afhankelijke route der windmolens, dat maakt het moeilijker om een misschien slimmer pad te 
kiezen van besparingen, isolatie, processen verbeteren en micro-smart grids en zonnepanelen. 
Kortom decentrale slimme energie netwerken. Echter, dan gaat het natuurlijk veel moeilijker worden 
om voor investeerders, pensioenfondsen, Rijkman Groenink en de overheid (belasting) geld te 
verdienen aan deze parken door het centrale karakter van opwekking! 
 
Ecologische motieven 
Een te weinig erkend argument is de ongekende en nog deels onbekende effecten de windmolens 
zullen hebben op de duizenden vogels die door dit gebied vliegen.. Velen zullen een vrij stijle weg 
naar beneden vinden ben ik bang. 
 
Duurzaamheidsmotieven 
Wat is duurzaamheid ook alweer? Iets vaags als Planet, People, PROFIT? Het is in brede kring bekend 
dat windmolens zonder subsidie niet rendabel zijn. Op de lange termijn worden alternatieven voor 
duurzame energie voorzien die veel rendabeler zijn. Een ingreep in de natuur (en de beleving van de 
mens ervan) voor 25 jaar, is onverantwoord. Wanneer windmolens toch moeten worden ingezet, 
doe dat dan op een plaats die ook op lange termijn het minst schade oplevert voor economie, cultuur 
en natuur. Wat mij erg dwars zit is dat met slimmere manieren zoals het contextualiseren van beleid 
en wetgeving beoogde CO2 reductie mogelijk ook gehaald kan worden op een veel creatievere, 
innovatievere, efficiëntere en vooral een meer inspirerende manier. Zoals CONTEXT onderzoek van 
Willem Salet en Jochem de Vries. 
 
Kostenmotieven 
Er worden veel aannames gedaan in de structuurvisie die niet met ervaringscijfers worden 
onderbouwd. Nadere onderbouwing van de kosten met ervaringscijfers en uitsplitsing naar de 
verschillende onderde- len waaruit de kosten bestaan, is nodig. Dan kan ook de afweging voor het 
alternatief van het plaatsen van het windmolenpark naar IJmuiden Ver worden gemaakt. Dat is nu 
nauwelijks mogelijk. Als er dan toch zoveel geld ten behoeve van het ontwikkelen van een industriële 
bedrijfstak word uit gegeven, geef dan net iet meer uit en zorg dat het er netjes uit ziet. Zou u met 
uw huis en tuin toch ook doen. 
 
 
 
 
 
 
 
Reactie 
 
Zijne Majesteit de Koning, Minister-President, Ministers, de Staten-Generaal, 
 
en oja Minister van Eukoneumische Zaken Henk Kamp, 
 
Sta mij toe om met een kleine anekdote te beginnen over een kust die onmiskenbaar mooi is voor 
het leven in dit gebied voor duizenden jaren. Stelt u zich eens voor, op een broeierige zomerdag 
verstopt een jong jongetje verstopt zich onder een catamaran op het strand om te ontsnappen aan 
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de warmte. Dag dromend en van het zachte getik van de verstaging van de boten om hem heen valt 
het kind in slaap. Het jongetje droomt dat het als een meeuw rond vliegt over de duinen, over een 
ongerepte zee.. Zweven over de parels van de Hollandse kust.. Dit jongetje is na enige omzwervingen 
rond deze planeet naar de Universiteit van Amsterdam gegaan Future Planet Studies te studeren. 
Een studie die zich richt op het interdisciplinair benaderen van klimaatproblematiek, energie, politiek 
chemie, economie, maatschappij en alle raakvlakken daartussen. Daarop aanvullend heb ik 
planologie gedaan en daarop volgend doe ik nu een master Urban and Regional Planning aan de UvA. 
Ik denk dat Nederland en specifiek de kust en de duinen van ongekende waarde zijn voor Nederland, 
de nederlanders en wat Nederland is, een van de meest mooie natuur gebieden in de wereld dat zo 
schoon en ongerept is, maar toch zo verbonden met de rest van de wereld op zo een kleine afstand. 
Alles wat op andere plekken zo schaars is, is er. Schone lucht, beschermde natuur, stilte, rust en een 
ongehinderd uitzicht op een verpletterend mooie horizon. Terwijl er een kleine wereld stad en een 
wereldse luchthaven zich op een half uur afstand bevinden. Denk aan de esthetische kant van onze 
concurrentie positie. 
 
Als er ergens in de wereld, cultureel of natuurlijk erfgoed aangetast gaat worden of is, staat 
Nederland als moraalridder vooraan om er wat van te zeggen. Misschien is het van een ander kaliber 
maar hoe hart verscheurend is het om Indianen verdreven zien worden van hun oorspronkelijke 
woongebied waar de Belo Monte dam in Brazilië is gekomen of de mensen die worden verplaatst van 
hun woon plek voor andere grote infrastructurele werken. Dit voelt het zelfde, door deze grote 
projecten raken kust bewoners ontvreemd van de plek die ze nu koesteren. 
 
Maar vooral wat denkt u van de ongekende mooie zonsondergangen die al duizenden mensen zo blij 
hebben gemaakt en zullen maken, als de horizon niet definitief verpest word. Ik kan niet in woorden 
uitdrukken hoe groot het gemis gaat zijn, echt u heeft geen idee. Het is de plek waar wij wonen, 
leven, genieten, zijn. Ik kan eigenlijk nog steeds niet geloven dat dit echt een plan is. En ik vind het 
van ongekende bestuurlijke wanorde getuigen dat het bestaande windmolenpark Luchterduinen er al 
staat... Het is al een verschrikking. Voor mij heeft het zoiets van: "Er staat nu toch al een veldje, dan 
kan er nog wel wat bij". Echter, wat gebeurd als er meer windmolens bijkomen op verschillende 
afstanden dat het echt een muur gaat worden. Nu kan de zon er nog net door heen schijnen. 
 
Daarnaast moet mij het volgende van het hart. Als vurig voorstander van een duurzamere wereld, 
duurzamere landen, regio's, steden, dorpen, buurten, huizen en levens ben ik niet te spreken over de 
manier hoe windenergie geïntroduceerd en toegepast word in Nederland. Waarom niet eerst alle 
huizen, transport, industrie etc. energie zuiniger maken, isoleren et. Basis Trias Energetica. Daarnaast 
waarom niet een decentraal energie netwerk? Contextualiseren van wet- en regelgeving wederom.. 
Goedkope innovatie. Misschien omdat er dan minder geld verdiend kan worden door zowel de staat, 
pensioenfondsen en energie bedrijven? Aangezien centrale energie opwekking zoals met deze 
parken zich beter lenen voor de schaal en taal van het groot kapitaal? Maar natuurlijk ook omdat 
belasting heffen dan makkelijk gaat? of niet? Daar zou ik eens graag van gedachten over willen 
wisselen. 
 
Waarom niet een heldere, sprankelende en inspirerende duurzaamheidsvisie omtrent deze energie 
transitie. Daarnaast voorzie in bestuurlijke transparantie! Laat zien door wie men wordt gesponsord. 
Welke bedrijven en belangen spelen een rol. Welke lobbyisten, welke bedrijven, welke investeerders, 
welke pensioenfondsen. En hoeveel commissie verdienen "brokers" aan die deals? Het is ons geld 
dus laat maar zien. 
 
Een lege horizon is HET landschappelijke kenmerk van het strand en de zee. Het zou een historische 
fout zijn om dit te vernietigen. 
De Hollandse kust is uniek voor heel Nederland, hier moet zorgvuldiger meeomgesprongen worden. 
Verpest het niet! Door de komst van nog meer windmolens en nog dichter bij het strand zal een deel 
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van mijn klanten weg blijven. Hierdoor loop ik veel inkomsten mis en als die 8% minder bezoekers, 
zoals vermeld in uw eigen onderzoek, waar is, kan ik waarschijnlijk mijn zaak wel opdoeken.Wat doet 
de rijksoverheid om mijn verlies van inkomsten te vergoeden? De vrije horizon aan Zee is 
cultuurhistorisch van belang,dit moet beschermd worden. Er worden toch ook geen windmolens 
voor het Paleis op de Dam geplaatst? Hoe gaat de minister om met de cultuur historische betekenis 
van de kust? Toerisme is de belangrijke economische sector langs de kust. Uit onderzoek blijkt dat 
met de komst van windmolens het aantal bezoekers terug loopt. Dit gaat zorgt voor banenverlies in 
de kustregio’s. Wat gaat de rijksoverheid doen om het verlies van banen in deze regio te 
compenseren?De kust en de zee zijn van oudsher plekken waar mensen naar toe kwamen voor hun 
gezondheid (kuurhuizen e.d.). Van een uitzicht met allemaal draaiende molentjes worden mensen 
knettergek! Plaats de molens verder weg, zodat ze niet zichtbaar zijn, dan levert het net zoveel 
groene energie op en blijft de kust een plek waar mensen heen komen om tot rust te komen. De 
oneindige zee is een prachtig en ongerept natuurlandschap. Ongelofelijk dat het wordt verkwanseld. 
Op de Veluwe zet je toch ook geen honderden windmolens neer. Vinden de natuur- en 
milieuorganisaties dit werkelijk een goed idee? Zijn ze wel betrokken geweest bij de plannen? 
 
 
 
Maar wind energie is nodig en ik ben voor. Maar niet dicht onder de kust. 22km is ook nog te dichtbij, 
vooral met 200m hoge windmolens. De enige plek is IJmuiden VER. Alstublieft. U heeft de 
vernietigende, maar ook helende macht in handen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PS Excuus voor de dramatisch slecht geschreven reactie, tijdsnood. 
 
 
 
 
 
 
 
Procedure 
 
“De besluiten worden in een vaste volgorde genomen met de volgende mogelijkheden voor inspraak 
of beroep: 
 
• Eerst kunt u inspreken op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau die beschrijft  wat er 
onderzocht zal worden. U kunt daarbij aangeven wat er naar uw mening in het milieue ectrapport 
(meer, of anders) onderzocht moet worden om tot een (ontwerp)besluit te komen. 
 
• Als het onderzoek naar de milieueffecten is afgerond, kunt u inspreken op de ontwerpbesluiten en 
aangeven wat er volgens u aan veranderd zou moeten worden. 
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Definitieve kavelbesluiten en de besluiten die worden genomen onder de rijkscoördinatieregeling 
staan open voor beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de 
Rijksstructuurvisie is geen beroep mogelijk”. 
Dus: als je nu geen zienswijze indient, kun je t.z.t. niet in beroep gaan bij de Raad van State!! 
 
Hieronder de tekstdelen of het gehele document dat je kunt invoegen op het digitale formulier 
(https://respons.itera.nl/Formulier/hollandse-kust-zuid-concept-nrd-kavelbesluiten-I-en-II) 
 
Pagina 7 – alinea 1 
 
Op dit moment wordt een aanvulling opgesteld op de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee voor 
het gebied Hollandse Kust, waarin ook een strook binnen de 12 mijlszone wordt aangewezen (zie 
paragraaf 2.1.7). 
 
In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage – 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) –  staat onder meer: 
 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 
gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar locaties 
voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, natuur en 
milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te kunnen 
maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld te 
brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten 
windparken.’ 
 
Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie op zee 
voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie m.e.r. over te 
nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten 
genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht en binnen de 12-mijlzone. 
Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze te 
consulteren zijn. 
 
Pagina 7 – alinea 2 
 
Nationaal waterplan 2 (NWP2) en Beleidsnota Noordzee 2016-2021 
 
Voor de periode 2016-2021 is het Noordzee beleid verder uitgewerkt in het nationaal waterplan 2 
(NWP2) en als onderdeel hiervan in de nieuwe Beleidsnota Noordzee 2016-2021. Het ontwerp van 
beiden hee  ter inzage gelegen tot en met 22 juni 2015. Op 28 juli 2014 is de Noordzee 2050 
gebiedsagenda aan de Tweede kamer aangeboden (Kamerstukken II, 2013-14, 33 450, nr. 24). 
Aangezien de Noordzee 2050 gebiedsagenda en het masterplan voor de energie van de Noordzee 
tussen 2030 en 2050/2060 betrekking hebben op de middellange en lange termijn, en de 
kavelbesluiten voor Hollandse Kust (zuid) op korte termijn genomen dienen te worden, heeft  de 
Noordzee 2050 gebiedsagenda geen concrete betekenis voor de MER-en voor de kavelbesluiten. 
 
Wij kunnen bovenstaande opmerking niet anders duiden dan dat het plan is de MER-en niet verder 
te onderzoeken dan de effecten tot 2023. Wij verzoeken u om een meer holistische benadering, 
waarbij u de cumulatieve effecten van alle plannen tot 2050 – en die zijn aanzienlijk – onderzoekt. 
Voor een MER wordt gekeken naar de cumulatieve effecten. Deze zullen na 2023 aanzienlijk 
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toenemen. Derhalve ons verzoek om uw MER-en horizon uit te breiden met de plannen tot 2050 en 
de resultaten van dit onderzoek mee te nemen in uw besluitvorming. Dit voordat er onomkeerbare 
besluiten genomen worden die onze Noordzee qua milieu qua leefbaarheid voor flora en fauna 
ernstige – en door een korte termijn horizon – zogenaamd onvoorziene schade kunnen toebrengen. 
 
Pagina 8 – 2’ alinea laatste regels. 
 
Ook nemen de kosten voor het aanleggen en onderhouden van de platforms toe. De aansluiting op 
de reeds aangewezen gebieden zorgt ervoor dat de vrije horizon in andere gebieden behouden blijft. 
 
Deze tekst wekt de suggestie dat ‘vrije horizon’ van belang is in de afweging van dit besluit. Helaas, 
niets is minder waar. Gebruikmaking van de zone tussen 10 – 12 mijl voor de Hollandse Kust geeft 
het grootste deel van de Nederlandse kust – met het grootste aandeel in toerisme – zicht op een 
industrieel hekwerk. Het aanzien van een ver-industrialiseerde Noordzee. Wij verzoeken u in het 
kader van deze MER verder te onderzoeken wat het effect is op de beleving van de Noordzee bij deze 
strandbezoekers bij uitvoering van deze plannen. Daarnaast verzoeken wij u te onderzoeken in 
hoeverre de beleving van een hekwerk aan windmolens zichtbaar vanaf de hele Hollandse kust 
effecten heeft op de volksgezondheid, het vermogen om – aan het strand – te ontprikkelen, te 
ontspannen en hierbij experts op dit gebied te raadplegen. Wij verzoeken u in dit onderzoek het 
alternatief van plaatsing uit het zicht te betrekken en te onderzoeken of de toekomstige kosten voor 
de volksgezondheid opwegen tegen de in dit document genoemde ‘besparingen’. 
 
Pagina 10 – Alinea 1 
 
een onderbouwing van de noodzaak van uitbreiding van het gebied Hollandse Kust met een strook 
tussen de 10 en 12 NM 
 
De onderbouwing van de noodzaak is gebaseerd op – beperkte – financiële parameters. In het 
persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage – 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) –  staat onder meer: 
 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 
gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar locaties 
voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, natuur en 
milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te kunnen 
maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld te 
brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten 
windparken.’ 
 
Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie op zee 
voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie m.e.r. over te 
nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten 
genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht en binnen de 12-mijlzone. 
Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze te 
consulteren zijn. 
 
een visualisatie en beschrijving van de landschappelijke gevolgen aan de hand van de criteria 
zichtbaarheid, beleving en dominantie 
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De gebruikte visualisatie – ervan uitgaand dat u het hebt over het visualisatietool van het ministerie 
van I&M – , hoe schokkend op zichzelf, geeft geen realistisch beeld van de veel ernstiger 
werkelijkheid. Wij verzoeken u opnieuw onderzoek te doen op basis van werkelijke beleving door 
strandbezoekers naar de werkelijke gevolgen voor zichtbaarheid en landschapsdominantie voor het 
grootste deel van de Nederlandse – en voor 100% van de Hollandse kust. 
 
Pagina 10 – 2.1.7 Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) 
 
Ecologie is een belangrijk onderwerp voor de belangenafweging bij het realiseren van windparken op 
zee. Daarom is door Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, en 
het ministerie van Economische Zaken een toetsingskader gemaakt, dat moet worden toegepast bij 
toekomstige besluitvorming over windenergie op zee. Aan de hand van dat toetsingskader zal bij het 
nemen van ruimtelijke besluiten, zoals de toekomstige aanwijzing van windenergie- gebieden en 
kavelbesluiten, worden beoordeeld of uitgesloten kan worden dat een windpark op zee afzonderlijk, 
of in cumulatie met andere windparken en andere activiteiten, ongewenste effecten op de ecologie 
zal hebben. Dat kader wordt het ‘Kader Ecologie en Cumulatie’ genoemd. 
 
Wij verzoeken u, in tegenstelling tot wat op pagina 7 van deze Notitie vermeld wordt, de horizon 
voor de cumulatieve effecten te verbreden en daar alle plannen tot 2050 bij te betrekken. Alleen dan 
kan men tot een (strategisch) inzicht komen van de cumulatieve effecten van de exploitatie van de 
Noordzee. 
 
Pagina 11 – alinea 5 
 
Volgens het concept scenario wind op zee wordt het transmissiesysteem op zee zodanig ontworpen 
dat het mogelijk is om op termijn de verder uit de kust gelegen windenergiegebieden met 
wisselstroom aan te sluiten op de platforms in de windenergiegebieden uit de routekaart. De 
platforms fungeren dan als “stapsteen”. 
 
In de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport transmissiesysteem wind op zee 
Hollandse Kust (zuid) staat op pagina 30 de volgende opmerking: “De platforms op zee van TOZ HKZ 
dienen niet als stapsteen naar verder gelegen windenergiegebieden en het Noordzeenet, dit is 
vastgelegd in het ‘Scenario Windenergie op Zee’ [lit. 11, bijlage I].” 
 
Deze opmerking is strijdig met Alinea 5 op pagina 11 van deze notitie. Graag ontvangen wij een extra 
toelichting waarom deze strijdigheid bestaat en wat het juiste concept is. 
 
Pagina 12 – alinea 4 
 
Onderzoek naar de locatiekeuze in de MER-en 
 
In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee is nagegaan of windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) 
geschikt is voor de realisatie van windenergie. In deze structuurvisie zijn de e ecten van windenergie 
in het gebied Hollandse Kust (zuid) op het detailniveau van een structuurvisie onderzocht vanuit de 
aspecten ecologie, scheepvaartveiligheid, overige gebruiks- functies (olie en gas, visserij, 
zandwinning etc.), geologie en hydrologie, landschap (zichtbaarheid) en cultuurhistorie en 
archeologie. Hierbij is ook gekeken naar de geschiktheid ten opzichte van de overige voor 
windenergie aangewezen gebieden (IJmuiden Ver, Hollandse Kust, Ten noorden van de 
Waddeneilanden, Borssele). In de MER-en is een nader onderzoek naar de geschiktheid van het 
gebied Hollandse Kust (zuid) voor windenergie dan ook niet nodig. Wel zal op hoofdlijnen de 
vergelijking tussen de gebieden worden gemaakt. Uiteraard zullen de MER-en wel in detail ingaan op 
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de effecten van windenergie in het gebied zoals deze te verwachten zijn bij de realisatie van de uit te 
geven kavels. 
 
De locatiekeuze is gedaan op financiële argumenten. De milieu- en leefbaarheidsargumenten zijn 
daar niet in meegenomen. Wij verzoeken u in de MER op detailniveau een vergelijkingstabel op te 
nemen van de milieu- en leefbaarheidsaspecten van alle aangewezen windlocaties om tot een goede 
afweging te kunnen komen van de (cumulatieve) effecten voor zee(zoog)dieren, (trek)vogels en 
fouragerende vogels en fauna. Dit is ondersteunend aan het MER advies uit 2014 (zie bijlage) 
 
Pagina 19 – alinea 2, punt 3 
 
Het gebied aan de west- en zuidzijde van het windenergiegebied vangt wind af van de meer oost of 
noordoost gelegen gebieden. Kavels die daardoor minder vrije aanstroom van wind hebben zijn dan 
ook groter om de onderlinge afstand tussen windturbines te kunnen vergroten. 
 
De doelstellingen voor 2020 en 2023 staan onder druk. Het is dus zaak zo min mogelijk onderling 
verlies te bewerkstelligen. Wij verzoeken u daarom aanvullend onderzoek naar de totale opbrengst 
onder de meest ideale plaatsing tussen de velden Hollandse Kust (met invloed op reeds gerealiseerde 
velden) en plaatsing op IJmuiden Ver. (groter, meer ruimte, minder invloed op bestaande velden) 
 
Pagina 20 – laatste alinea 
 
In de MER-en zal de verkaveling vanuit het oogpunt van relevante aspecten zoals ecologie en 
scheepvaartveiligheid, onderzocht worden. Daarbij speelt ook de draagkracht van het gebied een rol: 
hoeveel windturbines kan je plaatsen in het gehele windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) gezien 
milieu, ecologie en andere belangen? Het is van belang om deze vraag ook voor het gebied in zijn 
geheel en in cumulatie te beantwoorden (en niet alleen voor de twee uit te geven kavels I en II), 
omdat het niet de bedoeling is dat achteraf blijkt dat de beschikbare fysieke of milieuruimte van het 
gehele gebied (of zelfs van meerdere aangewezen gebieden) door slechts twee kavels is opgebruikt. 
Op basis van het voorgaande volgt een verkaveling van het gebied, welke in  guur 3.8 is 
weergegeven. Ook is daar indicatief het transmissiesysteem op zee Hollandse Kust met de platforms 
alpha en beta opgenomen. 
 
Zoals op de kaart op pagina 20 van deze Notitie is af te lezen, liggen de gebieden HKZ I en II zeer dicht 
bij scheepvaartroutes en ankergebieden. Andere gebieden (IJmuiden Ver) hebben daar veel minder 
hinder van. Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische mogelijkheid tussen een 
‘aanvaring’ van op drift geraakte schepen en de platformen dicht onder de kust, de mogelijke 
milieugevolgen hiervan en welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te voorkomen c.q. te 
beperken. 
 
Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder uit de 
kust (IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen. 
 
Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter voorkoming 
van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw besluitvorming. Inclusief 
de geraamde economische gevolgen van een dergelijke ramp. 
 
Pagina 20 – alinea 3 
 
Het is de trend om naar steeds grotere turbines te gaan. Echter vanuit oogpunt van kosten en risico’s 
is het de vraag of de allergrootste turbines, die nu alleen nog op de tekentafel bestaan, daadwerkelijk 
in de kavels I en II gebouwd zullen worden. Het lijkt daarbij overigens niet wenselijk om (veel) meer 
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milieuruimte uit te geven dan mogelijk benut gaat worden; immers bij de uitgifte van volgende 
kavels zal deze ruimte in de cumulatie meegewogen dienen te worden. Dit zal in de kavelbesluiten 
vastgelegd worden. 
 
De MER heeft als doel de milieu effecten te onderzoeken. Ook op langere termijn. Het is inmiddels 
bekend dat de ontwikkelaars zich richten op turbines van 7 MW of meer. Dit is ook terug te zien in de 
vergunningen voor Borssele, welke een maximale tiphoogte van 250 meter toestaan. Wij verzoeken 
u dan ook uit te gaan van deze technologie en de hierdoor te verwachten effecten. Wij verwachten – 
zie ook het interview in De Volkskrant van 10 juni 2015 met de heer Eecen van ECN – dat na 2023 
ongeveer 25% van het Nederlandse Noordzeegebied volgezet wordt met windturbines. Zeer wel 
mogelijk van een veel grotere capaciteit. Wij verzoeken u dan ook de cumulatieve effecten hiervan 
op zee(zoog)dieren, trek- en foeragerende vogels en zeefauna in kaart te brengen, tot 2050. 
 
Pagina 24 – laatste alinea 
 
Niet alle parameters uit de tabel zijn even belangrijk wat betreft  de te verwachten meest kritische 
milieueffecten, en behoeven naar verwachting dan ook niet allemaal vastgelegd te worden in de 
uiteindelijk uit te geven bandbreedte. Bepalend voor de effectbepaling in de MER-en zijn met name: 
 
het aantal windturbines; 
de diameter van de rotor van de windturbines; het type fundering en de hei-energie die benodigd is 
bij het heien van funderingen (en daarmee het geluidsniveau), en de tiphoogte en tiplaagte van de 
windturbines. 
Wij kunnen ons voorstellen dat niet alle factoren even zwaar meegewogen worden. Graag vernemen 
wij van u of en zo ja welke wegingsfactor er aan de effectbepalende factoren gegeven worden. Wij 
zien deze dan graag terug in de uiteindelijke rapportage over de cumulatieve effecten op flora en 
fauna. 
 
Pagina 26 – Tabel 
 
In de tabel op pagina 26 van uw notitie geeft u een bandbreedte aan. Graag vernemen wij van u 
welke aantallen slachtoffers onder vogels en zee(zoog)dieren voor deze MER als ‘acceptabel’ worden 
gezien. 
 
Wij verzoeken u ook te onderzoeken wat de cumulatieve effecten van elektromagnetische velden en 
laagfrequente geluidsgolven onder water op zee(zoog)dieren hebben. 
 
Wij verzoeken u te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen de toenemende stranding van 
potvissen en andere zeezoogdieren en de toenemende industriële benutting van de Noordzee. 
 
Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten op de leefomgeving van zee(zoog)dieren zijn van 
concentratie van de bouw op één locatie (IJMuiden Ver) ten opzichte van de bouw op verspreide 
locaties. 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook Hollandse 
Kust en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels op pagina 11 en kaart 
zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind (http://www.noordzee.nl/wp-
content/uploads/2011/06/Frisse Zeewind2 2005.pdf). Tevens verzoeken wij u aan te geven waarom 
– naast het kostenaspect – gekozen wordt voor bebouwing van een gebied waarin – volgens dit 
rapport van de gezamenlijke natuurorganisaties – de habitat het meest kwetsbaar is. 
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In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage – 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) –  staat onder meer: 
 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 
gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar locaties 
voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, natuur en 
milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te kunnen 
maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld te 
brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten 
windparken.’ 
 
Wij verzoeken u dit advies van de Commissie m.e.r. over te nemen en alsnog onderzoek te doen naar 
deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten genomen worden. Mochten deze 
onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze te consulteren zijn. 
 
Pagina 27 – 5.1 Mogelijke effecten landschap, recreatie en toerisme 
 
Landschap en zichtbaarheid, vanwege het feit dat de windturbines zichtbaar zijn vanaf toeristische 
locaties aan de kust. 
 
Recreatie en toerisme, vanwege de mogelijke invloed van het windpark op recreatief gebruik van de 
Noordzee en de kustzone 
 
Gebruikmaking van de zone tussen 10 – 12 mijl voor de Hollandse Kust geeft het grootste deel van de 
Nederlandse kust – met het grootste aandeel in toerisme – zicht op een industrieel hekwerk. Het 
aanzien van een ver-industrialiseerde Noordzee. Wij verzoeken u in het kader van deze MER verder 
te onderzoeken wat het effect is op de beleving van de Noordzee bij deze strandbezoekers bij 
uitvoering van deze plannen. Daarnaast verzoeken wij u te onderzoeken in hoeverre de beleving van 
een hekwerk aan windmolens zichtbaar vanaf de hele Hollandse kust effecten heeft op de 
volksgezondheid, het vermogen om – aan het strand – te ontprikkelen, te ontspannen en hierbij 
experts op dit gebied te raadplegen. Wij verzoeken u in dit onderzoek het alternatief van plaatsing 
uit het zicht te betrekken en te onderzoeken of de toekomstige kosten voor de volksgezondheid 
opwegen tegen de in dit document genoemde ‘besparingen’. 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen volgens de kwantitatieve en kwalitatieve methode en aan te 
geven of en hoe vaak de windturbinevelden zichtbaar zijn vanaf de kust. 
 
Wij verzoeken u een belevingsonderzoek onder strandbezoekers en kustbewoners te doen naar de 
zichtbaarheid van deze platformen en de effecten hiervan op de (geestelijke) volksgezondheid. 
 
Wij verzoeken u uw onderzoek uit te breiden met een kwantitatief onderzoek teneinde de 
hoeveelheid recreanten in kaart te brengen waarop de kwalitatieve effecten op van toepassing zijn. 
 
Wij verzoeken u de effecten van de zichtbaarheid van de rode signaallichten in kaart te brengen 
alsmede de effecten hiervan op de volksgezondheid. 
 
Tevens verzoeken wij u de gevonden effecten van alle bovengenoemde onderzoeken te relateren 
aan het verdwijnen van deze effecten bij bebouwing op IJmuiden Ver. 
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Pagina 27 – 5.1 Mogelijke effecten scheepvaart, vanwege de scheepvaartactiviteiten in en in de 
nabijheid van de kavels; 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische mogelijkheid tussen een ‘aanvaring’ van op 
drift geraakte schepen en de platformen dicht onder de kust, de mogelijke milieugevolgen hiervan en 
welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te voorkomen c.q. te beperken. 
 
Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder uit de 
kust (IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen. 
 
Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter voorkoming 
van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw besluitvorming. 
 
Pagina 27 – 5.1 Mogelijke effecten vogels, vleermuizen en onderwaterleven 
 
Wij verzoeken u in uw onderzoeken mee te nemen of het effect van de aanleg van (verspreide) 
windturbinevelden een andere aanslag pleegt op de leefomgeving van de bestaande en trekkende 
habitat dan bij de aanleg van grotere, geconcentreerde velden verder op zee. Tevens verzoeken wij u 
aan te geven op welke criteria men meent te moeten kiezen voor elk van beide alternatieven, 
voorzien van een wegingsfactor voor elk der criteria. 
 
Pagina 27 – 5.1.1 Elektriciteitsopbrengst en vermeden emissies 
 
De belangrijkste reden om windinitiatieven te realiseren, is het opwekken van duurzame energie. 
Van de te onderscheiden alternatieven wordt daarom in de MER-en berekend hoeveel elektriciteit 
wordt opgewekt. Ook kan worden bepaald welke uitstoot van schadelijke stoffen het windpark 
vermijdt in vergelijking met de situatie dat dezelfde energie wordt opgewekt op conventionele wijze, 
zoals met behulp van kolen- en gasverbranding. Een vergelijking wordt gemaakt met de emissies van 
de huidige brandstofmix die wordt gebruikt in Nederland voor opwekking van elektriciteit. In de 
MER-en wordt tevens aandacht besteed aan hoeveel energie het kost om turbines te produceren en 
te plaatsen en wat het effect van het windpark Luchterduinen op de elektriciteitsproductie in 
Hollandse Kust (zuid) en vice versa is. 
 
Wij verzoeken u in deze studie de ‘stand by’ effecten op te nemen van bestaande of nog te 
ontwikkelen fossiele energiecentrales. 
 
Wij verzoeken u bij ‘vermeden emissies’ de CO2 uitstoot mee te nemen van meestook van bio-
brandstof en de kosten hiervan per opgewekt kWh, gebaseerd op € 4 miljard SDE+ subsidie. 
 
Pagina 28 – Zeezoogdieren (zeehonden en bruinvissen) 
 
Voor wat betreft  zeehonden zijn met name de ligplaatsen in de Voordelta en de Waddenzee van 
belang. Aandacht wordt besteed aan het aantal beïnvloede dieren ten opzichte van het totale aantal 
dieren binnen het Nederlands Continentaal Plat en de gehele Noordzee. Ook wordt aandacht 
besteed aan het bouwtempo van funderingen want dit bepaalt de mate waarin effecten zich telkens 
opnieuw voordoen en ook of steeds dezelfde dieren worden beïnvloed dan wel een ander deel van 
de populatie. Het werkt bij zeezoogdieren door in de duur van de blokkade van foerageergebieden 
en migratieroutes en in de verstoring door onderwatergeluid. 
 
Inzichtelijk wordt gemaakt wat de effecten in zowel de aanleg-, exploitatie- als de verwijderingsfase 
zijn, of het om tijdelijke dan wel permanente effecten gaat en wat de cumulatieve effecten kunnen 
zijn van windturbines in het gebied Hollandse Kust (zuid) met overige projecten en activiteiten, zowel 
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in tijd als in ruimte. Hierbij wordt zowel naar ster e als aantasting van het leefgebied gekeken. Dit 
alles zal zoveel mogelijk worden gekwantificeerd. Zo wordt per type verstoring aangegeven hoeveel 
individuen van welke soorten hierbij zijn betrokken (ordegrootte, bijvoorbeeld in aantalsklassen) en 
welk deel van de populatie minimaal en maximaal (worst case) beïnvloed wordt. Er wordt hierbij 
getoetst aan de gunstige staat van instandhouding zoals beschreven in de Flora- en faunawet. Daar 
waar nodig wordt ook getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998. 
 
Graag zien wij in deze studie opgenomen bij welke hoeveelheden dode / gewonde zeezoogdieren er 
een ‘no-go’ is voor deze plannen. 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook Hollandse 
Kust en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels op pagina 11 en kaart 
zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind (http://www.noordzee.nl/wp-
content/uploads/2011/06/Frisse Zeewind2 2005.pdf). Tevens verzoeken wij u aan te geven waarom 
– naast het kostenaspect – gekozen wordt voor bebouwing van een gebied waarin – volgens dit 
rapport van de gezamenlijke natuurorganisaties – de habitat het meest kwetsbaar is. 
 
In deze studie zou ook een vergelijking van deze gegevens met de effecten van een grote 
ontwikkeling op IJmuiden Ver inzichtelijk gemaakt moeten worden om een afweging te maken welke 
ontwikkeling op welke locatie het meest diervriendelijk is. 
 
Pagina 29 – Toetsing effecten en Kader Ecologie en Cumulatie: acceptabele grenzen op 
populatieniveau 
 
In het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) is onderzocht wat de gecumuleerde ecologische effecten 
kunnen zijn van bestaande en in aanbouw zijnde windparken op zee met de tien windparken op zee 
die in het Energieakkoord zijn afgesproken. Er is daarbij gekeken naar de effecten van windparken 
buiten de 12 mijlszone (zie ook paragraaf 5.2.2). Doel van het KEC is om te kunnen bepalen of de 
(bouw van) alle windparken, samen met enkele andere activiteiten op zee, tot onaanvaardbare 
negatieve ecologische effecten leiden. Zo nodig kunnen dan voorschriften worden opgenomen in de 
kavelbesluiten waarmee deze effecten worden voorkomen of verminderd 
 
In het Energieakkoord zijn geen locaties opgenomen. Alleen aantallen. De locatie Hollandse Kust is 
een locatie welke buiten de energieafspraken om, besloten is door EZ vanwege (veronderstelde) 
financiële voordelen. Wij verzoeken nader en/of verder vergelijkend onderzoek naar de effecten van 
2100 MW op IJmuiden Ver in relatie tot de plannen HK zuid I en II, III en IV, en de HK Noord I en II. 
 
Pagina 30 – overige gebruiksfuncties 
 
Voor wat betreft het beschrijven van de effecten op recreatie en toerisme zal in de MER-en gebruik 
worden gemaakt van het onderzoek van Decisio. Zij hebben onderzoek uitgevoerd naar de regionale 
maatschappelijke en economische effecten van windparken op zee. Verder zal een overzicht gegeven 
worden van uitgevoerd onderzoek op het gebied van effecten van windturbines op recreatie en 
toerisme. Ook wordt aangegeven wat een windpark eventueel kan bijdragen aan de regionale 
economie; denk daarbij aan havenactiviteiten, toeristisch bezoek aan het windpark etc.. Het effect 
op recreatie en toerisme kan mede afhankelijk zijn van de zichtbaarheid van windturbines vanaf de 
kust. Zichtbaarheid wordt in de MER-en beschreven bij het aspect ‘landschap’ 
 
Wij maken bezwaar tegen het gebruik van het onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat de door 
Decisio beschreven effecten gebaseerd zijn op verouderde informatie en op een onjuist beeld voor 
de nieuw ontstane situatie, zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van Den Helder tot Hoek van 
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Holland. Dit wordt door Decisio zelf aangegeven in hun rapport. De Minister heeft al aangegeven een 
hernieuwd onderzoek te laten doen naar de effecten van de nieuwe situatie. 
 
Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.pdf. 
 
Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van Stichting 
Vrije Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. http://vrijehorizon.nl/wp-
content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-
definitief.pdf<http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enqu%C3%AAtes-
invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf> 
 
Pagina 31 – 5.1.6. Landschap 
 
De zichtbaarheid van windturbines vanaf de kust zal in de MER-en worden gevisualiseerd aan de 
hand van (foto)visualisaties vanaf diverse kustplaatsen, voor de dagperiode en indien mogelijk ook 
voor de nachtperiode. De bandbreedte van windturbines wordt weergegeven, dus een alternatief 
met minder maar grotere turbines en een alternatief met meer maar kleinere turbines. De 
windturbines in kavel I en II worden gevisualiseerd. De windturbines in kavel III en IV zullen in de 
MER-en voor die betre ende kavels gevisualiseerd worden, waarin tevens het beeld wordt 
weergegeven van windturbines in alle kavels, dus van kavel I, II, III en IV. Indien mogelijk wordt voor 
het visualiseren gebruik gemaakt van de viewer, zie h ps://www.noordzeeloket.nl/functies-en-
gebruik/windenergie/viewer/<http://www.noordzeeloket.nl/functies-en-
gebruik/windenergie/viewer/>. Dan wordt de bandbreedte van windturbines in het MER voor de 
kavels I en II in de viewer weergegeven. Deze bandbreedte wijkt iets af van de opstellingen die nu 
zijn gevisualiseerd in de viewer (namelijk 4 en 8 MW turbines). 
 
Wij verzoeken u deze visualisatie niet te gebruiken, maar gebruik te maken van echte foto’s van 
bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand. Deze zijn aan te passen naar de afstand van 18 km uit 
de kust (er verdwijnt dan 15 meter minder achter de bolling van de horizon) en de hoogte van de 
turbines. Bij een voorbeeld van 190 m tiphoogte op 18 km in de nieuwe situatie ten opzichte van 
Luchterduinen (130 m op 23 km uit de kust) is de zichtbaarheid als volgt: 
 
Luchterduinen: 130 m – 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter, 
 
HK zuid III en IV: 190 m – 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter. 
 
Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool. 
 
Pagina 32 – tabel 5.1- zeezoogdieren 
 
Wij verzoeken aanvullend onderzoek op de effecten van (sterk wisselende) electromagnetische 
velden op (het oriëntatievermogen) van zeezoogdieren 
 
Wij verzoeken u extra onderzoek tussen de in deze Mer-en te meten (cumulatieve) effecten op 
zeezoogdieren en ander onderwaterleven en de resultaten voor beiden indien 2100 MW 
geconcentreerd geplaatst wordt op IJmuiden Ver om de verschillen in effecten on beeld te krijgen. 
 
Pagina 33 – tabel 5.1 – overige gebruiksfuncties – Recreatie en Toerisme 
 
Wij verzoeken u voor het onderzoek naar effecten op Recreatie en Toerisme geen gebruik te maken 
van het onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat de door Decisio beschreven effecten 
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gebaseerd zijn op verouderde informatie en op een onjuist beeld voor de nieuw ontstane situatie, 
zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van Den Helder tot Hoek van Holland. Dit wordt door 
Decisio zelf aangegeven in hun rapport. De Minister heeft al aangegeven een hernieuwd onderzoek 
te laten doen naar de effecten van de nieuwe situatie. 
 
Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.pdf. 
 
Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van Stichting 
Vrije Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. http://vrijehorizon.nl/wp-
content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-
definitief.pdf<http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enqu%C3%AAtes-
invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf> 
 
Pagina 33 – tabel 5.1 – Landschap 
 
Wij verzoeken u de visualisatie van het Ministerie van I&M  niet te gebruiken, maar gebruik te maken 
van echte foto’s van bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand of veldonderzoek aan de kust. 
Foto’s zijn aan te passen naar de afstand van 18 km uit de kust (er verdwijnt dan 15 meter minder 
achter de bolling van de horizon) en de hoogte van de turbines. Bij een voorbeeld van 190 m 
tiphoogte op 18 km in de nieuwe situatie ten opzichte van Luchterduinen (130 m op 23 km uit de 
kust) is de zichtbaarheid als volgt. 
 
 1. Luchterduinen: 130 m – 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter. 
 
 2. HK zuid III en IV: 190 m – 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter. 
 
Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool. 
 
Wij verzoeken u nader onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van concentraties van 
windturbinevelden op het microklimaat. Er zijn aanwijzingen dat – door menging van de lucht vlak 
boven zee en de bovengelegen luchtmassa’s – er meer mist- en regenvorming zal plaatsvinden. 
Onderzoek aan de State University van New York wees uit dat de plaatsing van een zeer groot 
windturbineveld in Texas de oorzaak is van een stijging van de oppervlaktetemperatuur met 0,7% in 
tien jaar tijd. Dit zou veroorzaakt worden doordat de windturbines ’s nachts warme lucht naar 
beneden trekken. (mening van lucht van verschillende temperaturen) 
 
Pagina 34 – 5.2.2 Cumulatie 
 
De milieueffecten die gepaard gaan met de voorgenomen activiteiten kunnen cumuleren met de 
effecten van andere plannen, projecten en handelingen. Het is van belang om goed af te bakenen 
welke plannen, projecten en handelingen meegenomen worden in de cumulatie. In ieder geval dient 
het te gaan om plannen, projecten en handelingen die leiden tot relevante effecten, dat wil zeggen 
effecten die samen met de effecten die optreden bij de voorgenomen activiteiten leiden tot een 
groter totaaleffect. 
 
Voor het onderdeel cumulatie zal eveneens gebruik worden gemaakt van het Kader Ecologie en 
Cumulatie (KEC) dat het Rijk hee  opgesteld conform het nationaal waterplan (2009-2015). In dit 
afwegingskader wordt ingegaan op de cumulatieve ecologische effecten van het realiseren van alle 
windparken conform de uitrol volgens het energieakkoord waarbij ook verwachte buitenlandse 
windparkontwikkelingen zijn meegenomen. Het KEC wordt op basis van relevante informatie uit de 
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planMER behorende bij de Rijksstructuurvisie Windenergie op zee Aanvulling Hollandse Kust nog 
aangevuld. Deze versie vormt het uitgangspunt bij beoordeling van de effecten in cumulatie. 
 
Wij verzoeken de effecten van de plannen tot 2050 te incorporeren in uw onderzoek. Aangezien de 
cumulatieve effecten onderzocht worden, en de grootste ontwikkelingen op de Noordzee pas na 
2023 gepland en uitgevoerd worden, is de beperking tot 2023 een ontkenning van de totale 
cumulatieve effecten. 
 
Pagina 38 – Bijlagen 
 
Wij verzoeken u in de bijlagen de volgende rapporten op te nemen: 
 
“Badplaatsen de mist in?” http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-
in-vr-2015081-def.pdf. 
 
“Enquêtes invloed windmolens op strandbezoek” http://vrijehorizon.nl/wp-
content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-
definitief.pdf<http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enqu%C3%AAtes-
invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf> 
 
Bijlage – Persbericht MER structuurvisie wind op zee 
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24 maart 2014 Commissie voor de milieueffectrapportage 

Onvoldoende informatie over beste loca:::J 
ties w indparken, op zee 

De Commiss e m~e.r. heeft he mf ieuetfectrapport voor de struc:tuurv • 
wind op zee beoordeeld. Uit het rapport wordt niel -- wel locaties 
van windparken het beste scoren op energieopbre~ en 
is nader onderzoek noodzakellj naar de (cum ) effecten "ndpar-
ken op vogels en ondel'Wate even. De Commissie m..e.r. adviseert deze in
formatie alsnog te geven. 

Het plan 
De rïk.soverheid zoekt ruimte voa nie.iwe · pa.Jtc.en op de ocrdzee - nen de 
zoekgeb.eden 'Holiandse K: st' en 'Ten oorden van de Wadden - De 
structuurvisie Wind op Zee egt de nieuwe gebied voor pariten vast.. 

Voorafgaand hie aan zï n de ·eue ecte onderzoch in e 
Op verzoek va de mi ·sters van 1 rrastruct e 
toetste de Commiss·e m.e.r. de k:wa tel van het rapport. 

Het advle:s 
Uit het rappo - te aan-

-.. .......... " Er is d.JS eu-
e mekgebiede die 

o· ondermek hee ecnter 

De Comm·ss·e m.e.r. ·ndt dit essenti - e · ~orma ·e om een goed onderbouwde af-
weging te k.u en mak.en over locates_ Ziî advtseert in ee:i op het rap-
port de k.eu.reruimle ·n beeld te brengen via a a verspreid ge:egen of 
juist zoveel ogefi·k aaneengeslo e en. Verspreid gelegen · dpark 
pro iteren bete van hel windaanbod. Aa eengesl en hebben voorde
len voor de aans ui ·ng op het eleldrici1el snet.. b -:'VOOrt>eeld via een 's!Dpcontact op 
zee'. Ook urmen hiermee onderwalermservaten worderL 

Het rapport geeft aan dat door het neme van mïtigere.nde maa!regelen de aantas
·ng van de natuur op de Noordzee beperid zal zï;'l {~ers onge-

wenste geluide ecten doo heien 'llOOr bruinvissen zeeh · ). De Carn · · 
m.e.r. vindt deze itspraa ·et goed onderbouwd. s nog ondlide 
wat de eoolog:Sohe draagkrach van de oordzee is. 

Commissie m.e.r. 
De Commissie voo de ml ieue ectrapportage · een nn:::1tn::m1rA1riic1 

deskuncfgen. Zij advlseert onder eer over de · houd 
rapportages e - studies. Zij spree zich niet uit aver de """'' """"'"ioN 
·atief. lnforma ·e over he van de Com issie 

www.commiss·emer.nf. 

persbericht-mer- l .gif19-3-2016 13:39:33] 



 
 
Zie bijlagen zienswijze 0035:  
 
Bijlage: “Badplaatsen de mist in?” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-
in-vr-2015081-def.pdf 
 
Bijlage: “Enquêtes invloed windmolens op strandbezoek” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-
invloed-windmolens -op-strandbezoek-definitief.pdf 
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Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Kavelbesluiten 1 en 2 Hollandse Kust (Zuid) 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Betreft: kovelbesluiten 1 en 2 

Geachte dames/heren, 

Den Haag, 7 maart 2016 

Wij als Bewonerscommissie Lozerlaanflats hebben kennisgenomen van Uw concept "Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau Kavelbesluiten 1 en 2 Hollandse Kust ( Zuid ). 

In de nationale visie Kust ( 2013) wordt o.a. aangegeven dat de kust niet alleen ecologische 

kwaliteiten herbergt, maar ook een grootschalige door de mens beleefbare landschappelijke 

kwaliteit. De eigenschap in grote delen van de kustzone om onbelemmerd de horizon te kunnen zien, 

is elders in Nederland vrijwel afwezig. Aldus vormt dit een grote maatschappelijke kwaliteit. Vele 

mensen genieten van de leegte en duisternis, van de elementen van water, wind, storm en zon, de 

getijden en dat gedurende alle seizoenen. 

De kust is de grootste vrij toegankelijke ruimte van ons land. 

Wanneer wij daarnaast de noodzaak zien van het ontwikkelen van duurzame energie, waaronder de 

realisering van windmolenparken in zee, dan wordt meteen duidelijk dat het laatste met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid zal moeten geschieden. 

Integraal denken en een uiteindelijk zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte in zee moeten daarbij 

de prioriteit krijgen boven overwegingen van zuiver financiële aard. 

In dat kader is het jammer te moeten constateren dat er geen sprake is van een integrale aanpak bij 

de ontwikkeling van de opgave om 2100 MW te installeren bij de Hollandse Kust en dat vermogen 

aan land te brengen. 

In de concept notitie wordt alleen uitgegaan van 1400 MW in H.K. Zuid, terwijl de invulling van de 

700 MW voor H.K. Noord niet wordt beschreven. Daarnaast wordt vooruitgelopen op de 

besluitvorming over H.K. Zuid 3 en 4 binnen de 12 mijlszone. 

Het alternatief van IJmuiden Ver wordt niet in beeld gebracht naast de locatie Hollandse Kust Zuid. 

Ook alternatieven voor de locaties binnen de 12 mijlszone, liggend buiten die zone, zijn niet 

aangegeven en beschreven. 

Vanwege de zichtbaarheid en andere mogelijke effecten op de beleving van de kust en de 

kusteconomie zijn wij zeer terughoudend t.a.v. de realisering van grootschalige windparken binnen 

de 12 mijlszone. Het is een "Nee tenzij"! 
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Vanuit deze overwegingen zijn wij van mening dat de mogelijke effecten daarvan reeds nu helder 

gemaakt moeten worden en in de voorliggende concept notitie moeten worden meegenomen. 

De keuze om 1400 MW vanuit Hollandse Kust 1,2,3 en 4 op de hoogspanningsstations Maasvlakte 

dan wel Wateringen aan te sluiten is niet noodzakelijk en doelmatig. Dit brengt extra kosten met zich 

mee vanwege de benodigde aanpassing van deze hoogspanningsstations. Zij kunnen anders immers 

geen vier velden accommoderen. Het nieuw gebouwde hoogspanningsstation Beverwijk is daarvoor 

wel geschikt. Dit komt in het concept onvoldoende naar voren. 

De keuze om een systeem te bouwen op basis van de capaciteit van een 220 kV kabel welke 350 MW 

kan transporteren zou even goed tot een transformatorstation van 1050 MW bij Zuid en een 

transformatorstation van 1050 MW bij H.K. Noord kunnen leiden. E.e.a. zou dan een besparing van 

een kostbaar transformatorstation van 700 MW betekenen. De doelmatigheid en de 

kosteneffectiviteit van de twee transformatorstations bij H.K. Zuid moeten diepgaander worden 

onderbouwd. 

Het is meer dan jammer te moeten constateren dat slechts economische motieven, lagere kosten, 

ertoe geleid hebben om terug te komen op het aanvankelijke besluit om buiten de 12 mijlszone te 

blijven. Het blijkt niet alleen technisch mogelijk, maar ook economisch rendabel te zijn om ver uit de 

kust een windpark te ontwikkelen. Zie het Deense Dong Energy en hun project op 120 km voor de 

kust van Yorkshire. Wij verwijzen hierbij naar de site Stichting Vrije Horizon.nl m.b.t IJmuiden ver. 

Hopend dat u goede nota neemt van onze bezwaren. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Bewonerscommissie Lozerlaanflats (vertegenwoordigers van circa 1000 bewoners) 
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Aan: Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Kavelbsluiten I en II Hollandsekust (Zuid) 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Mijne dames en heren, 

Betreft: bezwaar/ zienswijze Notitie Reikwijdte en detailniveau 
Milieueffectenrapporten kavelbesluiten Hollandse Kust I en II ter inzage. 

Hierbij maak ik bezwaar en dien mijn zienswijze in inzake bovenstaande notitie 

De kust geeft een beleving voor bewoners en bezoekers die uniek is. Een weidse 
horizon met prachtige luchten en ondergaande zon. Met het plaatsen van windmolens 
op 10-12 mijl voor de kust komt hier een abrupt einde aan voor de komende 25 jaar. 
Er is een groot verschil of de windmolens over de hele horizon waarneembaar zijn, 
zoals nu is gepland, of slecht in 5% van het zichtveld. Welke gevolgen heeft dit voor 
de volksgezondheid? Mensen komen immers voor een vrije horizon, 
zonsondergangen die niet gestoord worden door windmolens en geen rode 
knipperlichten in het donker. 

Als inwoner van een kustplaats kan ik u garanderen dat de reeds geplaatste 
windmolens veel vaker te zien zijn dan wordt beweerd door de overheid. Het effect is 
dus vele malen groter dan een aantal dagen in de zomer. Verder voel ik mij zeer 
misleid door de in aanvang gevoerde discussie over de zichtbaarheid. Niemand heeft 
verteld dat iedere avond er een batterij aan rode lampen waarneembaar zijn aan de 
horizon. Iedere avond dat wij genieten van de prachtige ondergaande zon zien wij 
thans een batterij aan verlichting in de zon (vanuit de Branding Koningin Astrid 
Boulevard ter Noordwijk). Dat is een ernstige onzorgvuldigheid van informatie vanuit 
overheden en energiebedrijven. Wij, de bewoners, zijn "om de tuin geleid". Uitgaande 
van een betrouwbare overheid, is dit een ernstig aantasting van het vertrouwen van de 
burger. 

De effecten op recreatie en toerisme zullen vele malen groter zijn dan gesteld wordt 
in het Decisio rapport (link naar het decisio rapport: 
http://www. tweedekamer .nl/ downloads/ document?id=8 514e4 3 5-c609-4569-b 786-
2818116dc07 d&title=Regionale%20effecten%20windmolenparken%20op%20zee. pdf 
De uitgangspunten in dit rapport zijn niet de juiste uitgangspunten die gelden voor de 
nieuw aan te leggen parken. 

Wat zijn de gevolgen voor het klimaat? Onderzoek naar de risico's van weerkundige 
en klimatologische aard zijn een must. Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat 
windturbines voor de kust aanleiding zijn voor meer wolk- en mistvorming, 
(zeevlam). Wilt u als commissie MER deze onderzoeken meenemen in uw 
rapportage? 

De Noordzee is ons grootste natuurgebied. Hoe is het te verklaren dat dit wordt 
omgebouwd tot groot industrieel gebied? 
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Wat gebeurt er als een schip dat voor anker ligt voor Rotterdam, op drift raakt en 
verstrikt raakt in een windmolenpark? Dan zijn de gevolgen voor onze kust niet te 
overzien. 
Vogeltrek vindt - volgens de vogelbescherming - dichter onder de kust plaats. De 
voorgenomen locaties kunnen een ernstige verstoring van deze trek geven met 
mogelijk duizenden onschuldige trekvogelslachtoffers. Plaatsing verder uit de kust 
brengt dit risico enorm terug. Graag zien wij hier verder onderzoek naar. 

Ik verzoek u om de toekomstige windmolens zodanig te plaatsen dat zij, inclusief 
verlichting, uit het zicht blijven van onze zo mooie horizon. 

Als ernstig verontruste burger en bewoner van Noordwijk verzoek ik u mijn 
bezwaar/ Zienswijze in behandeling te nemen en verneem gaarne van u, 

Hoog~teqd) 
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1. 

Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Net op zee Hollandse Kust (zuid)/ 

Inspraakpunt Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust 

(zuid) 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

8 maart 2016 

Tel direct 
E-mail direct 

Geachte heer/mevrouw, 

Namens de vereniging Westland Verstandig en onszelf in persoon, wensen wij 

hierbij zienswijzen in te dienen tegen de notitie Reikwijdte Detailniveau Net op 

zee en de notitie Reikwijdte Detailniveau Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust 

(zuid). 

Wij zijn een politieke vereniging in Westland en hebben als belang de behartiging 

van de belangen van burgers van Westland. Die belangen zijn geschonden door 

beide notities. Als personen zijn wij inwoners van Westland. 

Wij kunnen ons volledig vinden in de zienswijzen zoals deze zijn ingediend door 

de Commissie Loosduinen. De betreffende zienswijzen worden bijgevoegd en 

kortheidshalve moge daarnaar verwezen worden. 

WestlandVerstandig 1 1 www.westlandverstandig.nl 
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2 

Wat Westland betreft is natuurlijk duidelijk dat het vrije zicht op de zee 

behouden moet blijven, terwijl voorts geen leiding gegraven moet worden vanaf 

Kijkduin richting Wateringen. Dat is slecht voor het milieu, de natuur, de 

volksgezondheid en is ook niet praktisch. Beter kan de leiding gelegd worden op 

de Maasvlakte. 

Hoogachtend, 

WestlandVerstandigl www.westlandverstandig.nl 
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" 
Bureau Energieprojecten 

Inspraak.punt Kavelbesluiten 1 en 2 

Hollandse Kust (Zuid) 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Onderwerp Kavelbesluiten 1 en 2 

Uw brief van 

· · dte en Detailniveau Kavelbesluiten 1 en 2 

even dat de kust niet alleen ecologische kwaliteiten 

leefbare landschappelijke kwaliteit. De eigenschap in 

e horizon te kunnen zien, is elders in Nederland vrijwel 

elijke kwaliteit. Vele mensen genieten van de leegte en 

, storm en zon, de getijden en dat gedurende alle seizoenen. De 

Wanneer wij daarnaast de no zien van het ontwikkelen van duurzame energie , waaronder de 

realisering van windmolenparken in zee, dan wordt meteen duidelijk dat het laatste met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid zal moeten geschieden. 

Integraal denken en een uiteindelijk zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte in zee moeten daarbij de 

prioriteit krijgen boven overwegingen van zuiver financiële aard. 

In dat kader is het jammer te moeten constateren dat er geen sprake is van een integrale aanpak bij de 

ontwikkeling van de opgave om 2100 MW te installeren bij de Hollandse Kust en dat vermogen aan land te 

brengen. 
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• 

In de concept notitie wordt alleen uitgegaan van 1400 MW in H.K. Zuid, terwijl de invulling van de 700 MW 

voor H.K. Noord niet wordt beschreven. Daarnaast wordt vooruitgelopen op de besluitvorming over H.K. 

Zuid 3 en 4 binnen de 12 rnijlszone . 

Het alternatief van IJmuiden Ver wordt niet in beeld gebracht naast de locatie Hollandse Kust Zuid. Ook 

alternatieven voor de locaties binnen de 12 mijlszone, liggend buiten die zone, zijn niet aangegeven en 

beschreven. 

Vanwege de zichtbaarheid en andere mogelijke effecten op de bel~~~'f~?e kust en de kusteconornie zijn 

wij zeer terughoudend t.a.v. de realisering van grootschalige · dplftken bf~' de 12 mijlszone. Het is een 

"Nee tenzij"! 

Vanuit deze overwegingen zijn wij van mening dat demo' 

moeten worden en in de voorliggende concept notitieinÇ>eten· 
,"; " .. , 

De keuze om 1400 MW vanuit Hollandse Kust 1,2,.3 en 4 op de hoo 

Wateringen aan te sluiten is niet noodza ,~eûqoelriiaJig. Dit J~r:~ngt 
benodigde aanpassing van deze hoogspa , 4 gsstations. Zîj~~it'anders · 

·,-s,.~.~,_ _.:;..,,~,'-\< ~,.• 

accommoderen. Het nieuw gebouwde hod~panningsstation B'~y~rwijk is daa 

het concept onvoldoende naar vorèn~ '"~;;;~· '"~~f: 
,,. <;";>!, <·?'i' '<~-:~~\ . 

. :~:'.. ,~,~'4r-j< . ··(:" :,",-, :t'. :A. 
De keuze om een systeem tèJ~9q~~.n op bà:!;Ï1), van d~Lc.apaciteit van kabel welke 350 MW kan 

oed !î\~~;f{an~fonfl\t?rsta'' 1050 

ku~~f~èid~~:15;.e~~t~?u . 

uid en een transformatorstation 

· g van een kostbaar 

beté enen: De d9elntatighe1 

tciiepgaarid~~Wwden onderbouwd. 

ren dat slechts economische motieven, lagere kosten, ertoe geleid 

'Y?Ji'k:.terug te kom het aanva ijke besluit om buiten de 12 mijlszone te blijven. Het blijkt niet 

alleen teèfjl::ij$ch mogelijk, .ok econol,:t)isch rendabel te zijn om ver uit de kust een windpark te 
'·~mth.: . :< ."_,:· 

ontwikkelen:';z;e het Deense Do i.:En~n~y;,eri;rhun project op 120 km voor de kust van Yorkshire. Wij 

verwijzen hierbfJ~!1~ar de site Stichtirlg vÎîje Horizon.nl m.b.t IJmuiden ver. 
~~ ,·_ 

Hoogachtend, 

namens de Commissie Loosduinen, 



0064

Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Kavelbesluiten 1 en 2 

Hollandse Kust (Zuid) 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Onderwerp Net op Zee 

Wij hebben ke 

Uw brief van 

In uw conc~pbnotitie worden al~'c} het net op zee in totaal drie tracéalternatieven voor het traject 

over land aang~~eyen: ten eerste,,aan n Kijkduin en dan richting het 380kV hoogspanningsstation 

Wateringen (I) en,teQ.,tweede 2 &~andingspunten op de Maasvlakte met aansluiting op het 
"~' &, ''· ' ; . ' 

hoogspanningsstation aidaiµ-(2 èni3) 

Uw concept notitie geeft ons aanleiding tot de volgende opmerkingen en/of vragen. 

Met betrekking tot het alternatief genoemd onder 1 merken wij op dat de aanleg hiervan technisch 

problematisch is, een bedreiging vormt voor de natuur, flora en fauna en het milieu en Romeinse 

archeologische waarden mogelijk in gevaar brengt. M.b.t. het aantreffen van archeologisch waardevolle 

vindplaatsen is afstemming met de afdeling archeologie van de Gemeente noodzakelijk. Gelet op het e.e.a. is 

bepaald niet uit te sluiten dat de aanleg op veel bezwaren zal stuiten en dat daardoor de voortgang zal 

stagneren.( voor de archeologische waarden verwijzen wij naar "Ockenburgh-Den Haag, Romeins fort bij de 

kust" door J.L. Bolt in de reeks "Stap in het verleden.") 
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Verschillende natuuraspecten ontbreken zoals het effect op bodemleven Zo zou bijvoorbeeld de 

bodemopwarming vanuit de kabels expliciet benoemd moeten worden. 

Bovendien is volstrekt onvoldoende duidelijk wat de negatieve invloed kan zijn van de elektro- magnetische 

velden rondom de kabels op de gezondheid van mens en dier. Dit geldt in het bijzonder voor mensen, die 

recreëren in het gebied waaronder de kabelgoot zich bevindt. Door op unten zorgvuldige en volledige 

informatie te geven, kunnen wellicht (latere) bezwaren en procedure 

worden voorkomen. 

Daarnaast worden niet alleen vanwege de aanleg wellicht 

(Roompot), de Golfbaan Ockenburgh, de exploitanten va 

en de EHS(Ecologische Hoofd Structuur) gebiede 

moment van realisering nl. niet in het najaar of · 

Slechts summier is aangegeven dat bij h 

moet worden, alwaar ieder van de vier 

twaalfkabels verder over land" 

tiepark Kijkduin 

het natura 2000 gebied 

at en waar", de alternatieve 

fluctueert bij wisselende windsterkten 

ee stappen mag worden uitgevoerd, zal de overlast 

wezig is van hinder en natuurschade, aanzienlijk doen 

meter wordt aange 

ter breedte 8 meter, ge 

s een strook van 40 meter breedte nodig, terwijl slechts 19 ,5 

1 o.a. door het huidige Solleveldpad, bestaande uit een voet- en fietspad 

n worden. Hierbij worden ook de vervuilde puinduinen doorsneden. Dit 

Voor wat de ondergrondse kabels betreft, bepleiten wij ook om 380kV kabels als alternatief mee te nemen. 

Naar wij hebben begrepen is nader onderzoek naar het gebruik daarvan gestart. De milieueffecten zouden dan 

ook in beeld gebracht moeten worden. 

Met betrekking tot de hiervoor vermelde acceptatie zij vermeldt dat een recente opiniepeiling onder bewoners 

door de Loosduinse Krant aangeeft dat 75% geen voorstander is van aanlanding in Kijkduin. 



0064

Wat ons betreft dient de aanlanding bij de Maasvlakte, optie 1 en 2, het uitgangspunt te zijn. Deze 

mogelijkheid kent geen noemenswaardige problemen voor natuur en milieu, brengt geen Romeinse 

archeologische waarden in gevaar en er is geen sprake van recreërende bezoekers in het gebied, waaronder de 

kabelgoot zich bevindt. De aanlanding aldaar is o.i. ook technisch goed uitvoerbaar gezien de recente boring 

onder het Noord-Hollands kanaal vanaf de 380kV verbinding naar Vierhouten in opdracht van TENNET. Bij 

realisering op basis van deze opties zijn er nauwelijks of geen bezwaren/procedures te verwachten. 

Al eerder hebben wij gewag gemaakt van het gebrek aan integralitei . 

omvang.( zie bijlage) Indertijd betrof het het feit dat de aanland· 

over land niet gelijktijdig met de bepaling van de locaties op. z 

Nu wijzen wij erop dat het feit dat er geen integrale NRD 

installeren bij de Hollandse Kust en dat totale ve 

transparant besluitvormingstraject waarbij een 

gemaakt. 

In onze zienswijze m.b.t. de kavels 1 en 

Gemeente Den Haag. 

itvormingstrajecten van deze 

cé van de hoogspanningskabels 
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Commissie Leefomgeving Gemeente Den Haag 2 maart 2016 

Inspraak agendapunt I 

Voorstel van het presidium inzake Reactie op concept-Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Transmissiesysteem wind op zee Hollandse Kust (Zuid) 

Geachte Voorzitter, Raadsleden en Wethouder' 

Mijn naam is en ik spreek in namens de Commissie Loosduinen. 

De CL heeft in concept twee zienswijzen richting het Rijk opgesteld, die aan u zijn toegezonden. Een 
t.a.v. het Net op Zee, en de tweede t.a.v. het concept besluit kavels 1 en II HKZ. 

De Commissie Loosduinen (CL) maakt zich zorgen over de voorstellen voor de ontwikkeling van 
windturbineparken voor onze kust, 

maar ziet met name betere alternatieven, waarmee ook aan de doelstelling voor duurzame 
ontwikkeling voldaan kan worden, 

en waarbij minder overlast of hinder voor de Haagse bewoners zal optreden. 

Dat betreft ten eerste de aanlanding van de stroomkabels aan land. 

Zo zijn de voorgestelde lokaties op de Maasvlakte een veel beter alternatief voor deze aanlanding, dan 
het geboorde tracé van Kijkduin, via Ockenburgh en Madestein naar Wateringen. 

Op de voorpagina van de Loosduinse Krant van 10 februari 2016 hebben de bewoners van Loosduinen 
dat kunnen lezen, en op TVWest Nieuws heeft Pjer Wijsman (vztCL) dat in beeld gebracht. 

Dat betreft ten tweede het alternatief van de kavel IJmuiden Ver dat niet in beeld is gebracht in de 
huidige inspraak procedure naast de kavels 1 en II Hollandse Kust Zuid. 

Ten derde is het alternatief van de kavel IJmuiden Ver juist ook van belang voor de procedure voor 
de kavels III en IV tussen de 10 Nm en 12 Nm voor de Hollandse Kust Zuid 

Het is meer dan jammer te moeten constateren dat slechts economische motieven, lagere kosten, ertoe 
geleid hebben om terug te komen op het aanvankelijke besluit om buiten de 12 mijlszone te blijven. 

Het blijkt niet alleen technisch mogelijk, maar ook economisch rendabel te zijn om ver uit de kust 
een windpark te ontwikkelen. 

Zie als voorbeeld het windenergieproject op 120 km uit de Engelse kust bij Yorkshire waar de Deense 
Dong Energy firma een park van 1200 MW gaat neerzetten. 
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Wij verwijzen met betrekking IJmuiden Ver naar het goede werk dat de Stichting Vrije Horizon 

uitvoert. 

De Commissie Loosduinen kan zich daarom prima vinden in de concept zienswijze die de Wethouder 
aan u heeft toegezonden. 

We missen echter nog de formele zienswijze van het College in de procedure t.a.v. de Kavelbesluiten I 
en II. 
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~ECN 

Externe notitie Petten, 24 april 2015 

Afdeling ECN Beleidsstudies 

Van 

Aan Ministerie van Economische Zaken 

onderwerp Kosten wind op zee 2015 

Samenvatting 
Het ministerie van Economische Zaken heeft de intentie om in 2015 een tenderregeling voor wind op 

zee open te stellen. In deze notitie worden op verzoek van het ministerie de resultaten getoond van 

recente berekeningen over de kosten van wind op zee. De recente berekeningen geven informatie 

over de subsidiebehoefte van nieuwe windparken op zee. De informatie over deze subsidiebehoefte 

dient ter ondersteuning van beleidsmatige keuzes door de Nederlandse overheid over de invulling van 

de komende tenderregeling voor wind op zee. 

De tenderregeling wind op zee valt onder het Besluit SDE. De lezer van deze notitie wordt geacht 

bekend te zijn met de SDE+ en de daarin voorkomende terminologie. De berekeningen zijn gaan uit 

van ontwikkelaars die in 2015 SDE+-subsidie aanvragen en uiterlijk in 2020 hun park in productie 

hebben. In Tabel 1 staan de belangrijkste bevindingen van deze studie als het basisbedrag en het 

verwachte aantal vollasturen elektriciteitsproductie per gebied. 

Tabel 1: Basisbedrag per gebied met tussen haakjes het gemiddeld aantal vollasturen (vlu, P50) 

. ()~~s.~Y~\l\l~~~~?'?l''lll.. .. ... .... ..... g!~?~.~!~\l\l~J~~qt;111111) 
0,~3~ f:/k\11/h (4100 vlu) 0,116 €/kWh (4200 v/u) 

............ ().~~~~/k"Y~ (42QQvlu) ···••·•··•·•· q,iij~j~\AJh(43êJiJ~I~) 
g~~S.?~!~\l\l~J4.l(J'? VllJ) 0,124 €/kWh (4400 vlu) 

. ... . ()~15.5. €/~\111~ 1"-f(JO vlul .......... ; q;i~~~i~~hï~#.sëiyï~f ... ' 

De subsidiabele productie, getypeerd door het aantal vollasturen (vlu) in Tabel 1, is afhankelijk van de 

keuze wie de hoogspanningsverbinding naar land verzorgt, omdat de subsidiabele productie wordt 

gemeten op het punt waar de elektriciteit het openbare elektriciteitsnet ingaat. 

De SDE+-regeling kent ook de parameters van correctiebedrag (de huidige marktwaarde van de 

geproduceerde elektriciteit) en de basisprijs (2/3e van de verwachte langetermijnwaarde van de 

geproduceerde elektriciteit), zie Tabel 2. 

Gewijzigd op: 8-7-2015 20:19 

ECN-N-15-014 
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Tabel 2: Berekeningswijze van basisprijs en correctiebedrag 

profiel&onbalansfactorhuidig x elektricitei!sprijshuidiB 

, ... q~-~~-~ -~--q~·q·~.~~?.~ .. : . .9~~-~.?..~.~-~ ... ~!.~.~.~-." ' 
profiel&onbalansfactor1ang•t•rn1iin x elektriciteitsprij~lans•l~'"'ii~ x ?(3 ......... ! 
9r~~Q)(Q,O~t.i~x?/~ =Q,Q2~fj~"!J~ 

Inleiding 
Het ministerie van Economische Zaken heeft de intentie om in 2015 een tenderregeling voor wind op 

zee open te stellen. Via de SDE+-tender wordt financiële compensatie geboden voor de onrendabele 

top van wind-op-zeeprojecten. Ten behoeve van die tender heeft het ministerie aan ECN gevraagd 

wat de hoogte van de SDE+-vergoeding zou moeten zijn, om het merendeel van de initiatieven 

rendabel te laten zijn. Deze initiatieven kunnen dan binnen de tender concurreren op benodigde 

subsidie. In deze notitie rapporteert ECN over de berekening ten aanzien van basisbedrag, 

correctiebedrag, basisprijs en verwachte aantal vollasturen voor windparken op zee die in 2015 

subsidie zouden aanvragen om uiterlijk in 2020 volledig in productie te zijn. 

Proces 
In januari 2015 heeft ECN conceptberekeningen gepresenteerd aan de markt via de notitie 

'Kostendaling wind op zee in relatie tot stopcontact op zee', publicatienummer ECN-N--15-003. 

Marktpartijen werden daarbij uitgenodigd om met feitelijk bewijsmateriaal te reageren op de 

berekende kosten van windparken op zee. Vanwege de concurrentiegevoelige aard van de gesprekken 

en van de getoonde informatie, kan in deze notitie slechts geaggregeerd en geanonimiseerd worden 

weergegeven welke informatie is gedeeld. 

ECN heeft DNV GL gevraagd om ondersteuning bij het berekenen van de kosten van wind op zee. 

Hiertoe is DNV GL aangeschoven bij de consultatiegesprekken, om de ingebrachte informatie te 

helpen duiden. Tevens heeft DNV Gl belangrijke kostenrelaties uit het ECN-kostenmodel getoetst aan 

eigen kennis. Deze notitie (ECN--N-15-014) is niet aan DNV GL voorgelegd ter accordering en is 

daarmee een zelfstandige publicatie van ECN. 

Ontwikkelingen 
Er zitten vele uitdagingen in het correct inschatten van de kostprijs van wind op zee voor parken die in 

2015 subsidie aanvragen en uiterlijk in 2020 in productie zullen zijn. Historische kosten bieden moeilijk 

vergelijkingsmateriaal: de eigenschappen van de locaties en van een project kunnen verschillen, en 

ten gevolge van diverse gelijktijdige ontwikkelingen zijn recente cijfers van de kosten van windparken 

op zee moeilijk te duiden. Tegelijk blijkt dat de geconsulteerde partijen slechts met grove indicaties de 

kosten voor toekomstige windparken kunnen berekenen. Complicatie is bijvoorbeeld dat locatie

specifieke gegevens (bijv. windsnelheid, bodemgesteldheid) niet op tijd beschikbaar waren om in deze 

consultatie mee te nemen. Ook gaven partijen aan dat ten tijde van de consultatiegesprekken de 

Pagina 2 van 11 ECN-N-15-014 
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.. : 
•"• beperking van risico's in toekomstige wet- en regelgeving nog niet vastgesteld was (bijv. financiële 

:-.-::: "•••!•!•!•!• compensatie bij uitval van netaansluiting) . . " ... " .. ". ··:::::. 
··: Bovendien bestaat er onzekerheid over het verschil in kostenniveau tussen het moment van bieden in 

de tender en het moment van de investeringsbeslissing. Hoewel deels afhankelijk van regelgeving, 

denk aan boeteclausules indien de tenderwinnaar uiteindelijk besluit niet te investeren, zullen deze 

onzekerheden meegeprijsd worden in het tenderbod. 

Het ontwikkelen van een windpark op zee gaat gepaard met aanzienlijke risico's voor de partij die de 

kosten draagt. Vaak komen deze risico's terug in de financieringslasten - de kosten van kapitaal voor 

wind op zee zijn dan ook relatief hoog ten opzichte van veel andere hernieuwbare 

energietechnologieën. Er heerst echter de verwachting dat steeds meer windparken op projectbasis 

gefinancierd kunnen worden: een duidelijk teken dat de opgedane ervaringen geleid hebben tot 

daling van de kosten van wind op zee. De financieringsvoorwaarden waarmee ECN gerekend heeft, 

zijn daarom gebaseerd op projectfinanciering: 70% vreemd vermogen en 30% eigen vermogen moet 

worden ingebracht. De vergoeding voor deze kapitaalverstrekking is 5,5% op de lening en 15% 

rendement op het eigen vermogen. 

De betere financieringsvoorwaarden worden mogelijk gemaakt doordat meer risico's binnen het 

project zelf ondergebracht kunnen worden. Deze verschuiving van risico's leidt ook tot een 

verschuiving van kosten: lagere financieringslasten worden gedeeltelijk gecompenseerd door hogere 

investeringskosten. Illustratief hierbij zijn garanties: garanties zijn niet gratis maar hun waarde is 

verrekend in het aankoopbedrag van een product. 

Naast deze ontwikkeling rondom het projectmatig financieren zien we ook dat de windturbines die op 

zee geplaatst worden, steeds groter zijn. Het vermogen van deze turbines lag enkele jaren geleden 

typisch op 2 tot 4 MW per turbine, terwijl voor toekomstige parken turbines gebruikt zullen worden 

met een vermogen tussen de 4 MW en 8 MW, waarbij zelfs 10 MW per turbine al wordt overwogen . 

...,~i&idlR'UfllllUifllllllRBl!~BSI~~ 
,!JtiB~~ Maar tegelijk neemt ook de elektriciteitsproductie per MW toe door een 

betere verhouding tussen rotordiameter en turbinevermogen.~~i-~918' 

;-~·.· ···~@lil 
vlnk«~'W!~1llttm1~1&tlfJ 

De grotere turbines hebben ook consequenties voor de kosten van de funderingen. Een grotere 

turbine is zwaarder, maar vangt door het grotere rotoroppervlak ook meer wind. De krachten die de 

fundering moet kunnen weerstaan worden daarmee groter. Per saldo nemen de kosten voor de 

fundering af: weliswaar nemen de kosten per fundering toe, maar zijn er minder funderingen per park 

nodig. 

Er zijn voldoende aanwijzingen dat de kosten van wind op zee aan het dalen zijn, vooral door betere 

financieringscondities en door techniekontwikkeling bij de windturbines en funderingen. Andere 

kostencomponenten, zoals de elektrische infrastructuur - zowel binnen als buiten het park - lijken 

een besparingspotentieel te hebben. Deze mogelijke kostenvoordelen, bijvoorbeeld ten gevolge van 

een interne parkbekabeling op een spanningsniveau van 66 kV in plaats van 33 kV, zullen zich eerst in 
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de praktijk moeten bewijzen voor ECN ze in de advisering over de SDE+ meeneemt. Bij de 

onderhoudskosten is geen bewijs gevonden dat de kosten aan het dalen zijn. Uit de berekeningen 

onderliggend aan deze notitie blijkt dat de onderhoudskosten zelfs iets gestegen zijn ten opzichte van 

eerdere ECN-berekeningen in het kader van de SDE+. 

Basisbedrag 
Voor vijf zeelocaties (Borssele, Zuid-Hollandse kust, Noord-Hollandse kust, IJmuiden-ver en Boven de 

Wadden) worden tabellen getoond met de berekening van de basisbedragen (zie de figuur naast Tabel 

6 voor de ligging van de gebieden ten opzichte van de Nederlandse kust. Per locatie worden twee 

basisbedragen getoond, een basisbedrag inclusief individuele aansluiting op het elektriciteitsnet en 

een basisbedrag waarbij het park aangesloten wordt op een stopcontact op zee. Tevens worden de 

investeringskosten (CAPEX) getoond, alsmede de jaarlijkse onderhouds- en beheerkosten (OPEX) en 

het gemiddeld aantal vollasturen op het punt dat de elektriciteit het net wordt ingevoed. Dit punt ligt 

bij een individuele aansluiting ná de exportkabel, maar bij de situatie waarbij op een stopcontact op 

zee wordt aangesloten, vóór de kabel naar het landnet. 

Per zeelocatie zijn enkele parken van 300 MW tot 400 MW grootte gemodelleerd. De onderstaande 

figuren tonen de ligging van de gemodelleerde windparken ten opzichte van de zeelocatie. 

Tabel 3: Resultaten deelgebied Borssele 

VLU 1 Bas1s-

(h/a) 1 bedrag 
1 

i (€/kWh) 

OA22 

0,152 

0,125 

0,1~1 

0,124 

Het basisbedrag voor Borssele ligt rond 0,123 €/kWh, waarbij de windparken aangesloten worden op 

een stopcontact op zee. Borssele is, zoals ook blijkt uit de tabellen 2 en 3, een wat duurdere locatie 

dan de Hollandse kust. Deels heeft dit te maken met de nabije ligging van de Belgische windparken, 

die leiden tot ca. 4% minder elektriciteitsproductie doordat ze wind afvangen. Maar ook waterdiepte 

en vaarafstanden zijn ongunstiger. 
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··=····· ••••• •": Tabel 4: Resultaten deelgebied Zuid-Hollandse kust 

4200 

4100 

4200 

0,132 

.;. .Q!~.~.? .. ! 
4100 L Cl!i.~~··-- , 
4200 l 0,11.~ 

Voor de Zuid-Hollandse kust staan de kosten getoond voor gebieden waarvoor in 2017 en in 2018 een 

tender zal worden uitgeschreven. De kostenberekening heeft echter betrekking op de situatie waarbij 

men in 2015 SDE+ aanvraagt. Kostendalingen (of-stijgingen) tussen 2015 en 2017/2018 zijn niet 

verrekend in bovenstaande cijfers. 

Tabel S: Resultaten deelgebied Noord-Hollandse kust 

2600 125 4300 . ().~17. 

4200 ' 0,136 

4300 ' Cl•1.l?. ; 

De kosten voor windparken voor de Noord-Hollandse kust zijn sterk vergelijkbaar met die voor de 
Zuid-Hollandse kust en behoren tot de goedkoopste gebieden binnen Nederland om windparken op 
zee te bouwen. 
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Tabel 6: Resultaten deelgebieden IJmuiden-ver en Boven de Wadden 

CAP EX OPEX 

(€/kW) 1 (€/kW a) • " • ~ ! 

Ja 3700 130 4200 .9·!??.. .. ....... ; ··--·--···-··-····--·'-·~··-

2800 135 ; .. 4400 .0,124 

3800 135 4400 0,155 

2900 140 4550 0,123 

.... .- .... ····· ....... " .... ~ 

lf;ï}l~m:QI~:H~iil*i~!C~ï!'~g~;e~Jmt~i!Xll~IIl:t!lll~•JJ& 
•v.·.·.·.·.·.·11!w1nä''ö''îi2i!!éli~!~erwêr""êJ!eWênr*'"%~•~"~1&. ·· .iit .· .•. ·.···'*·•···········Il" ..•.••...............•.•.•.•....• J$: ...• ll!' •. .,,.w,H!?!F\!ï! ••. ;as!ifMliili!liililiiilt\\ö\!iMWS' 

~Qll~tifl§,l~M'~i~lllîi~iJi§~~if.l'llJJi!friJBI Boven de Wadden 
is beperkt ruimte beschikbaar tegen eveneens relatief hoge 
kosten. 

Onzekerheid 

~ECN 

De kosten modellering kent diverse onzekerheden. Er is geen kwantitatieve gevoeligheidsanalyse 

uitgevoerd op de getoonde resultaten. Wel kan op basis van de gevoerde consultatiegesprekken en 

expert judgement een kwalitatief beeld gecreëerd worden van de onzekerheden in de 

subsidiebehoefte. 

Basisbedrag en tenderbedrag 

De opdracht aan ECN luidt om een basisbedrag voor wind op zee te berekenen. Dit basisbedrag is een 

maat voor de subsidiebehoefte. Het basisbedrag dat ECN berekent zou het merendeel van de 

projectinitiatieven in staat moeten stellen om een rendabele business case op te bouwen. Omdat 

iedere projectinitiatief zijn unieke eigenschappen heeft, ontstaat er een spreiding in subsidiebehoefte 

- pqk;:i'l .. hè'bMfl. •;:iUè füi~iîJ~i~Y~~.§;~t~~~·l§~s!~iJJi!lllilmili.l·iWl!llîti!JÀ'i(d!;l;îl~il.f€{~iji;,g~~~cli?ÇîJ$.i~ 
Bórssele. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt doordat ontwerpkeuzes verschillen, de projectopzet 

varieert of de kapitaalverstrekkers anders zijn. De onderstaande figuur illustreert de mogelijke 

spreiding in subsidiebehoefte vanwege een verscheidenheid aan projectkenmerken. 
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Basisbedrag: het merendeel 
'\. d ··**"' van e projecten heeft een 

",s~bsidiebehoefte die lager is 
da.nb~t basisbedrag. 

Subsidiebehoefte 7 
afhankelijk van projectkenmerken 

~ECN 

Figuur 1: Conceptuele illustratie van de onzekerheid in subsidiebehoefte, afhankelijk van projectkenmerken. De gekozen 

parameterwaardes in deze waarschijnlijkheidsverdeling zijn arbitrair gekozen. 

De bovenstaande figuur toont een scheve verdeling waarbij de kans dat een project goedkoper is dan 

het gemiddelde (zie linkerkant van de grafiek) groter is, dan de kans dat een project duurder is dan het 

gemiddelde (zie rechterkant van de grafiek). Omdat voor wind op zee een specifieke locatie getenderd 

wordt, zijn fysieke verschillen van de locatie niet onderscheidend - dat verkleint in beginsel de 

spreiding in subsidiebehoefte. De projectkenmerken kunnen dan ook in grote mate door de 

initiatiefnemers zelf bepaald worden. In een ontwikkelde, competitieve markt zullen de meeste 

gunstige keuzes in alle projectinitiatieven vergelijkbaar uitvallen, waardoor het moeilijk is om een 

groot kostenvoordeel op de concurrenten te behalen. Daarentegen blijft het mogelijk om ongunstige 

keuzes te maken, waarbij gemakkelijk veel hogere subsidiebehoefte kan ontstaan. Hierdoor ontstaat 

een scheve verdeling in de subsidiebehoefte, zoals getoond in bovenstaande figuur. 

De biedingen in een tender hoeven deze curve van de subsidiebehoefte niet te volgen. Door 

strategisch gedrag kunnen de daadwerkelijke biedingen zowel hoger als Jager uitvallen dan de 

berekende subsidiebehoefte. Wel ligt het in de lijn der verwachtingen dat bij een goed werkende 

tender en een goed uitgevoerde kostenberekening voor het basisbedrag, het winnende tenderbod 

Jager ligt dan het berekend basisbedrag. 

Kostenmodellering 

Voor de kostenmodellering maakt ECN gebruik van een vereenvoudigd kostenmodel. ECN ontwerpt 

binnen deze opdracht geen park om daar de kosten van te berekenen. ECN maakt op basis van 

empirische relaties - tussen bijvoorbeeld investeringskosten en waterdiepte of tussen 

onderhoudskosten en vaarafstand - een kostenberekening. Ook de modellering van de cashflow bevat 

een aantal generalisaties. Hierdoor ontstaat een onnauwkeurigheid in de uitkomst die in beginsel 

symmetrisch van aard is, zoals onderstaande figuur illustreert. 
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Kostenmodellering: 
berekening toont 
waarschijnlijkste waarde 

Subsidiebehoefte 7 
afhankelijke van inherente nauwkeurigheid kostenmodel 

~ECN 

Figuur 2: Conceptuele illustratie van de onzekerheid in subsidiebehoefte, ontstaan door vereenvoudigingen in de 

modelberekening. De gekozen parameterwaardes in deze waarschijnlijkheidsverdeling zijn arbitrair gekozen. 

Externe factoren 

De subsidiebehoefte is door ECN berekend voor de situatie dat men in 2015 een SDE+-vergoeding zou 

aanvragen voor een wind-op-zeeproject dat in 2020 volledig in productie zal gaan. De 

investeringsbeslissing zou dan rond 2017 genomen moeten zijn. De werkelijke uitgaven vinden 

hoofdzakelijk daarna pas plaats. De tijdsperiode tussen aanvraag van de SDE+-vergoeding en de 

werkelijke uitgaven is aanzienlijk. Externe factoren die ertoe kunnen leiden dat de kosten in 2017 

anders zijn dan in 2015 zijn onder andere olieprijzen, staalprijzen, economische groei en 

internationale vraag naar offshore-windturbines. Veel van deze externe factoren zijn in 2015 gunstig, 

dus relatief lage staalprijzen, een geringe tot gezonde economische groei en een hanteerbare vraag 

naar offshore-windturbines. Gunstigere condities dan de huidige omstandigheden zijn minder 

waarschijnlijk dan ongunstigere condities. De externe factoren leiden daardoor tot een scheve 

waarschijnlijkheidsverdeling, zie onderstaande figuur. 
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Kosten modellering: 
berekening toont 
waarschijnlijkste waarde 

Subsidiebehoefte 7 
afhankelijk van externe ontwikkelingen 

(economische groei, prijs van grondstoffen) 

~ECN 

Figuur 3: conceptuele illustratie van de onzekerheid in subsidiebehoefte, ontstaan door externe factoren. De gekozen 

parameterwaardes in deze waarschijnlijkheidsverdeling zijn arbitrair gekozen. 

Innovatie 

Er vinden veel ontwikkelingen plaats in de wind-op-zeesector. Enkele voorbeelden zijn dat de 

vermogens van de windturbinesgroter worden, de rotordiameters toenemennemen, en dat voor de 

funderingen monopiles bij grotere waterdieptes kunnen worden toegepast. Ook aan de kant van 

risicobeheer en de daaraan gekoppelde kapitaalslasten worden stappen gezet naar het rendabeler 

maken van windprojecten. Tevens is in het afgelopen jaar besloten om de windparken op zee door de 

beheerder van het hoogspanningsnet TenneT op gecoördineerde wijze te laten aansluiten op het 

elektriciteitsnet. 

Deze ontwikkelingen hebben bijgedragen aan het verlagen van de kostprijs van windenergie. Uit de 

richting van de ontwikkelingen kan worden verondersteld tot ook in de toekomst van de kosten van 

wind op zee verder omlaag zullen gaan. Tegelijk zijn er kanttekeningen te plaatsen bij het incalculeren 

van toekomstige kostenvoordelen ten gevolge van innovaties die nog niet of weinig zijn toegepast. Zo 

zijn windturbines van 4 MW tot 6 MW gangbaar. Wellicht zorgen windturbines van 8 MW tot 10 MW 

voor een lagere kWh-prijs van windenergie op zee, maar deze turbines zullen eerst een track record 

moeten behalen, waardoor ze een plek op de turbinemarktkunnen veroveren. Daardoor is de 

prijsstelling van dergelijke turbines in 2015 slechts een indicatie van de prijzen ervan over enkele 

jaren. Kostenvoordelen die in theorie te behalen zijn bij het toepassing van 66 kV interne netspanning 

(in tegenstelling tot de huidig gangbare spanning van 33 kV) zijn juist op langere termijn zekerder dan 

op korte termijn. 

Op langere termijn zijn er voldoende aanwijzingen dat de kostprijs van wind op zee aanzienlijk kan 

dalen door innovatie. In de advisering voor de SDE+-tender Borssele 2015 kiest ECN echter voor een 

behoedzamere kostenmodellering, omdat het maar zeer de vraag is of de toekomstige 

innovatiekostenvoordelen al kunnen leiden tot lagere projectkosten voor projecten die in 2015 SDE+ 

aanvragen. De waarschijnlijkheidsverdeling van de subsidiebehoefte voor wind-op-zeeprojecten, die 

Pagina 9 van 11 ECN-N-15-014 



0064

~ECN 

ontstaat ten gevolge van innovaties, staat in onderstaande figuur. Innovaties zullen naar alle 

waarschijnlijkheid leiden tot een lagere subsidiebehoefte op langere termijn, maar zijn voor 2015 nog 

geen vanzelfsprekendheid. 

Kostenmodellering: 
berekening toont 

waarschijnlijkste waarde 

Subsidiebehoefte 7 
afhankelijk van innovatie 

Figuur 4: conceptuele illustratie van de onzekerheid in subsidiebehoefte, ontstaan door toekomstige innovaties. De 

gekozen parameterwaardes in deze waarschijnlijkheidsverdeling zijn arbitrair gekozen. 

In deze kwalitatieve gevoeligheidsanalyse zijn vier factoren benoemd. Figuur 2 illustreert dat door 

externe factoren de kans groter is dat de subsidiebehoefte hoger uitvalt dan lager. Figuur 3 geeft aan 

dat iedere modelberekening een mate van onnauwkeurigheid bevat. Figuur 2 en 3 zijn dominant voor 

de onzekerheid in de subsidiebehoefte op korte termijn. Op langere termijn zijn er voordelen te 

behalen uit innovatie. Innovatie biedt hierbij kansen, geen zekerheden. Figuur 2, 3 en 4 zijn bepalend 

voor de onzekerheid in de subsidiebehoefte op langer termijn. 

De resultante van deze kwalitieve gevoeligheidsanalyse is dat de onzekerheid in subsidiebehoefte op 

korte termijn (Borssele 2015) ongelijk verdeeld is: de kans dat de subsidiebehoefte aanmerkelijk meer 

is dan berekend, is groter dan de kans dat de subsidiebehoefte aanmerkelijker kleiner is dan 

berekend. Wel valt hierbij op te merken dat conform onderzoeksopdracht de subsidieverstrekking op 

basis van het berekende basisbedrag hoger is, dan de waarschijnlijkste subsidiebehoefte van een 

windpark op zeelocatie Borssele (zie Figuur 1). 

Correctiebedrag en basisprijs 
Het ministerie van Economische Zaken heeft ECN gevraagd om ook het correctiebedrag en de 

basisprijs voor wind op zee te berekenen. Het correctiebedrag is een maat voor de marktprijs van de 

elektriciteit uit windparken op zee, de basisprijs is de laagste elektriciteitsprijs tot waar de SDE+

regeling de volledige onrendabele top afdekt. Komt de elektriciteitsprijs onder de basisprijs, dan zal de 

SDE+ niet meer de gehele onrendabele top vergoeden. 
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Deze berekeningen kennen een vaste formule, waarbij het correctiebedrag bestaat uit de 

(huidige)elektriciteitsprijs vermenigvuldigd met een factor voor huidige profiel- en onbalanskosten. De 

basisprijs bestaat uit een langetermijnelektriciteitsprijs vermenigvuldigd met een factor voor 

toekomstige profiel- en onbalanskosten en vermenigvuldigd met een factor 2/3: 

Correctiebedrag= profiel&onbalansfactorhuidig x elektriciteitsprijshuidig 

Basisprijs = profiel&onbalansfactor1angetermiin x elektriciteitsprijs1angetermiJn x 2/3. 

Voor het correctiebedrag ten behoeve van de bevoorschotting 2016 is opgedragen om uit te gaan van 

de gerealiseerde gemiddelde elektriciteitsprijs over de periode 1 mei 2014 tot en met 30 april 2015. 

Voor de basisprijs is opgedragen om uit te gaan van de projecties van de elektriciteitsprijs zoals 

beschreven in de Nationale Energieverkenning 2014. 

De marktindex (APX) gemiddeld over de periode 1 mei 2014 tot en met 30 april 2015 bedraagt 

0,041271 €/kWh. Voor de profiel- en onbalansfactor van windenergie wordt gebruik gemaakt van de 

berekende waarde voor windenergie zoals gebruikt bij de definitieve correctiebedragen 2014: 0,913 

€/kWh. Deze waarde is evenwel berekend op werkelijke data van wind-op-landprojecten. De kosten 

zijn echter locatiespecifiek, waarbij er verschillen kunnen bestaan tussen profiel- en onbalanskosten 

van windparken op land, van een windpark in gebied Borssele, die van de twee bestaande windparken 

en die van een windpark noord van de Waddeneilanden. Voor de basisprijs geldt een 

langetermijnelektriciteitsprijs van 54 €/MWh. De profiel- en on balansfactor voor de komende jaren 

bedraagt 0,810 €/kWh. 

Onderstaande tabel geeft de berekeningen weer van correctiebedrag en basisprijs. 

~~;&Mm&WW'2'?\·WFJJ12i:t%Jît%fl#f?fátiijt!z~lllfiîi!WWf81föf\%11l!iltl-,9"~ 1 W § 111™1 WI ff i tB~ 

Tabel 7: Berekeningen correctiebedrag en basisprijs 

Parameter Berekeningswijze 

0,810 x 0,0544 x2/3 ·"' 0,029 €/kW.h, 

Hoewel de informatie in deze notitie afkomstig is van betrouwbare bronnen en de nodige zorgvuldigheid is betracht bij 
de totstandkoming daarvan kan ECN geen aansprakelijkheid aanvaarden jegens de gebruiker voor fouten, 
onnauwkeurigheden en/of omissies, ongeacht de oorzaak daarvan, en voor schade als gevolg daarvan. Gebruik van de 
informatie in het rapport en beslissingen van de gebruiker gebaseerd daarop zijn voor rekening en risico van de 
gebruiker. In geen enkel geval zijn ECN, zijn bestuurders, directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van 
indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies van contracten of 
orders. 
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Naam indiener:    

Adres:  

 

Telefoon:  

Email:  

 

Hollandse Kust   

Zienswijze op Concept Nota Reikwijdte en Detail  Kavelbesluiten  I en II 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke? 

A Hoe je het ook wendt of keert, de kavelbesluiten I en II (samen 700 MW) maken deel uit 

van een veel groter project (van 2100 MW), dat voor de beoordeling van sommige effecten 

domweg niet in stukjes kan worden geknipt. Voor de belangrijkste effecten is een integrale 

beoordeling nodig, van het gehele project. Een dergelijke beoordeling is in de voorliggende 

NRD (over alleen kavel I en II) niet voorzien. Door een dergelijke integrale beoordeling 

aan het begin achterwege te laten, sluit je in feite op voorhand alternatieven uit. Zeker 

als tijdsdruk een rol speelt, zoals in dit geval, vanwege het Energieakkoord uit 2013 en het 

Klimaatakkoord van november 2015. 

B In de Concept NRD Kavelbesluiten  I en II mis ik dus ook alternatieven voor de 

voorkeursvariant, die vergelijkbare hoeveelheden windenergie opleveren, maar verder 

uit de kust geplaatst, om nadelige effecten op landschap en economie te mitigeren. 

Het simpelweg vergelijken van de voorkeursvariant met een nul variant volstaat niet, gezien 

de mogelijk zeer ingrijpende landschappelijke en economische effecten, die ondervangen 

kunnen worden met een alternatief verder uit de kust. Daarbij valt in de eerste plaats te 

denken aan IJmuiden Ver, waarbij alle 2100 MW ruim 60 km uit de kust wordt geplaatst. 

Mogelijk nog interessanter, vanwege de locatie iets dichterbij (dan IJmuiden Ver), en dus 

mogelijk iets goedkoper,  is een alternatief waarbij 700 MW wordt geplaatst in Zuid Holland 

West en 1400 MW in Noord Holland West, of eventueel 700 MW in Noord Holland West en 

700 MW in Noord-Holland Noord (dus naar de twee a drie aangewezen gebieden in fig. 2.1 

op p 6. die elk op circa 40-50 km uit de kust liggen).  

C Een groot deel van het verzet uit de kustgemeenten komt voor uit de enorme schaal van 

het project relatief dicht bij de kust (in de voorkeursvariant). Dit horizon vullende karakter 

(zie I.3 hieronder) maakt de landschappelijke impact ervan onvergelijkbaar veel groter 

dan van bestaande, veel kleinere windparken (zoals Egmond, Amalia en 

Luchterduinen). Dit aspect wordt bij de evaluaties van Hollandse Kust voortdurend en ten 

onrechte als een kanttekening afgedaan, terwijl het een hoofdpunt is. Dat zou het ook in de 

voorliggende MER moeten zijn. 

D Voor zover mij bekend behoort het project Hollandse Kust met 2,1 GW wereldwijd 

tot de allergrootste windfarms in ontwikkeling, zal het met 18,5 km het dichtst bij de 

kust komen, in twee driehoeken met de punt naar zee (de meest ongunstige, zichtbare 
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vorm), en voor het dichtstbevolkte achterland. In het buitenland worden de Britse 

projecten Hornsea, Doggerbank en East Anglia Offshore – mogelijk - weliswaar nog groter, 

maar geen van deze parken zullen zo dichtblij het land komen te liggen als Hollandse Kust, 

en al helemaal niet in de beginfase. (De Britten rollen hun grootste parken landwaarts uit, 

dus op de visueel minst belastende wijze, terwijl Nederland kennelijk het omgekeerde van 

plan lijkt te zijn. Zie: http://www.renewableuk.com/en/publications/index.cfm/Offshore-Wind-

Project-Timelines-2015) Ook Duitsland en Denemarken, na het Verenigd Koninkrijk de 

andere grote offshore windlanden, hebben geen vergelijkbaar ingrijpende plannen zo dicht 

bij een dichtbevolkt achterland. Duitsland zet consequent alle grote en middelgrote offshore 

windparken op ten minste 50 km uit de kust. 

E Gegeven deze context zou Nederland zich moeten afvragen of het verstandig is om 

als eerste een groot deel van de eigen kust met dichtbevolkt achterland visueel zo 

zwaar te belasten, c.q. moeten nagaan waarom landen die voortvarender met offshore 

wind zijn daar van afzien. Beantwoording van deze vragen, voordat er onomkeerbare 

stappen zijn gezet, is onmisbaar in een volwaardige MER-rapportage.  

F In de onderzoeken over de landschaps- en economie-aspecten die tot nog toe zijn 

uitgevoerd, wordt het perspectief van de kustbewoners stelselmatig veronachtzaamd. 

De aandacht gaat alleen uit naar toeristen / bezoekers. Ten onrechte. Veel mensen 

kiezen er bewust voor om aan de kust te wonen, met de voordelen, maar ook nadelen van 

dien. Vooral mensen die aan de boulevards wonen doen dat niet vanwege de ‘geneugten’ 

van de vaak harde wind, het zand, het zout op de ramen en de autodrukte voor de deur. Ze 

wonen daar graag vanwege het zicht op zee, en (in veel mindere mate) het ruisen van de 

branding. Dat zicht verstoren met een extreem groot en rommelig / industrieel uitziend 

windmolenpark is een zeer zware aantasting van het woongenot van deze groep, dat in de 

evaluaties op passende wijze moet worden meegenomen. Het zelfde geldt voor de (veel 

grotere) groep van lokale bewoners die zelf nauwelijks of geen zeezicht hebben, maar die 

wel zeer regelmatig op het strand komen; de strandbeleving van deze mensen wordt ook 

aangetast door het park. 

Is de voorgestelde onderzoek aanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat zou er 

anders moeten en waarom? 

G In paragraaf 5.1.6 van de NRD worden de landschappelijke effecten behandeld, die tot de 

in 5.1.5 zeer summier aangestipte economische effecten kunnen leiden. Vanwege die 

volgordelijkheid start ik met 5.1.6. Het is verheugend te constateren dat er nu wat serieuzer 

werk gemaakt lijkt te worden van de visualisaties van het windpark. Maar of deze werkelijk 

een realistisch beeld zullen geven valt nog te bezien. Om diverse redenen: 

1. Het heeft geen zin, en het is zelfs ronduit misleidend, om in deze MER alleen de 

windmolens van kavel I en II te visualiseren, als in feite al voorgesorteerd wordt 

op het totale project voor de Zuid Hollandse kust van 4 kavels. 

2. De viewer die nu in het Noordzeeloket beschikbaar is 

http://windmolensopzee.noordzeeloket.nl/ en die pretendeert alle 2,1 GW te 

omvatten, roept al direct vragen op of de windmolens wel correct zijn 

weergegeven. Figuur 3.8 op p 21 van de NRD laat zien dat twee stroken van kavel I 

direct tegen en achter het al gerealiseerde windpark Luchterduinen komen te liggen. 

Maar op de visualisatie is daarvan niets te zien, de (relatief kleine) molens van 
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Luchterduinen staan in beide varianten vrij van de rest van het park. Duidelijk lijkt 

wel dat in de huidige visualisatie kavel IV niet is meegenomen, dat zou immers 

prominent vóór Luchterduinen komen te staan.  

3. Opvallend is, dat in de viewer de zichtbaarheid van Luchterduinen veel 

bescheidener is dan in werkelijkheid. Althans, in de mijne. Dat is nou net ook het 

hele probleem met viewers en andere visualisaties: ze geven een indruk, maar meer 

ook niet. In mijn ogen geeft de beschikbare viewer, ondanks de zeer onregelmatige 

en lelijke patronen die zichtbaar worden, toch een te rooskleurig beeld van het 

project. Wat de huidige visualisatie wel duidelijk maakt is dat we praten over een 

impact van minstens ‘10 x Luchterduinen’ (‘5 x zo breed, 2 x zo hoog, en 

onnoemelijk veel rommeliger’). Vanwege mijn sterke vermoeden dat kavels III en 

IV in de huidige viewer of nog niet zijn opgenomen (zie G.3 hierboven), of verkeerd, 

houd ik er rekening mee dat de werkelijke impact nog wezenlijk meer dan ‘10 x 

Luchterduinen’ kan zijn. Met een viewer alleen kan het landschappelijk effect van 

het project nooit worden beoordeeld, de viewer zal altijd in combinatie met de 

bestaande werkelijkheid (Luchterduinen) moeten worden bekeken om een 

goede indruk te krijgen van de te verwachten impact.    

H Ondanks alle bezwaren van de viewer, is een dergelijke viewer waarschijnlijk beter dan 

een fotovisualisatie. Op fotovisualisaties wordt, vanwege de daarbij geldende 

handzaamheidseis, het werkelijk effect altijd sterk onderschat. Fotovisualisaties zijn dus 

ongeschikt voor een MER.  

I In 5.1.6 wordt – terecht - de nodige aandacht besteed aan de factoren die de zichtbaarheid 

van het windmolenpark (mede) bepalen. Daarover drie opmerkingen: 

1. In de rapportages die ik tot nu toe gelezen heb, zoals de concept Structuurvisie 

Aanvulling Hollandse Kust werd de indruk gewekt dat de molens ca 30% van de 

zomerse dagen zichtbaar zullen zijn, en dat die verwachting gebaseerd is op 

zichtwaarnemingen van KNMI en soortgelijke bronnen. Hoewel het zeker waar is dat 

er mooie zomerse dagen zijn waarop de molens van Luchterduinen niet zichtbaar 

zijn, lijkt die 30% een sterke onderschatting van de werkelijke zichtbaarheid. Om de 

zichtbaarheidsverwachting te valideren, zal er gedurende enige tijd, ten minste 

enkele maanden, een vergelijking moeten worden gemaakt tussen wat de 

zichtbaarheidsmeteo-bron op diverse momenten aangeeft (‘weerstation Katwijk 

geeft nu op: 12 km zicht over zee’) met geautomatiseerd vervaardigde 

fotobeelden van Luchterduinen op datzelfde moment (‘vanuit Katwijk is 

Luchterduinen nu matig zichtbaar’). Ik maak zeer regelmatig mee dat op 

momenten dat het KNMI aangeeft dat het zicht matig is (< 30 km), de molens van het 

prinses Amalia windpark vanuit Noordwijk (ca 45 km afstand) - mijn woonplaats dus - 

goed waarneembaar zijn. Het omgekeerde lijkt minder vaak voor te komen.    

2. Het is overigens onjuist om de zichtbaarheid van de windmolens uitsluitend te 

beoordelen in de zomerperiode, en voornamelijk vanuit het strand-perspectief. Zeker 

voor de kustbewoners is ook de winterperiode en het zicht vanaf de boulevards 

en vanaf woningen van belang. De zichtbaarheid van de wondmolens zal vanaf 

de hoger gelegen observatiepunten dan het strand merkbaar beter zijn. Dit 

aspect, ‘hoogte waarnemingspunt’, zou als vijfde bepalende aspect moeten 

worden onderkend en onderzocht.   
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3. In 5.1.6 wordt terecht, maar nogal terloops opgemerkt dat de horizontale breedte van 

de beeldhoek zeer bepalend is voor de ervaren visuele impact van het project. Voor 

wie daarover nadenkt, is al op voorhand duidelijk dat het project Hollandse Kust zeer 

beeldbepalend zal worden. Vanaf plaatsen zoals Katwijk en Noordwijk vult het 

project aan de horizon ca 70 graden (van 360 graden), terwijl de breedte van de 

beeldhoek (gezichtsveld) waarin zaken goed worden waargenomen voor de 

meeste mensen slechts ca 50 tot 60 graden bedraagt (eenvoudig te controleren 

door de armen gespreid naar voren te bewegen en na te gaan wanner ze 

gedetailleerd worden waargenomen). De meeste Nederlanders die zich over dit 

extreme windproject nog niet druk maken realiseren zich dit volstrekt niet. Juist 

daarom is het zo belangrijk dat hieraan grondig aandacht wordt besteed.    

J Dan nu 5.1.5, de economische effecten. Zeer zorgwekkend, en onacceptabel, is dat het de 

bedoeling is om de economische effecten grotendeels te baseren op het uiterst dubieuze 

‘onderzoek´ van Decisio. Ik neem aan dat hiermee bedoeld wordt het onlangs verschenen 

rapport ‘Regionale effecten Windmolenparken op Zee’. Dit onderzoek van Decisio is een 

halfbakken combinatie van een MKBA en een regionale werkgelegenheidsanalyse, en 

het heeft zichtbaar geleden onder de funeste combinatie van te weinig tijd, te weinig 

onderzoeksbudget en te weinig onafhankelijkheid t.o.v. de opdrachtgever. We kunnen 

het de onderzoekers misschien moeilijk kwalijk nemen dat hun ‘onderzoekmolen moet blijven 

draaien’, maar dit toont maar weer aan wat er gebeurt als de opdrachtgever kennelijk belang 

heeft of denkt te hebben bij een door hem gewenste uitkomst en de onderzoeker daarin 

meegaat. 

K Laat ik echter positief beginnen, met de opmerking dat de onderlinge vergelijking van drie 

varianten, waaronder het kabinetsvoornemen binnen de 12 mijlszone en ‘IJmuiden Ver’ als 

zodanig in ieder geval een stap vooruit (t.o.v. alleen de afweging Voorkeursvariant versus 

niets doen) – laten we hopen dat dit in de MER als geheel ook zo terugkomt. Er ontbreekt 

echter wel een in mijn ogen logische alternatieve variant, zie alinea B hierboven. Ik 

constateer verder op voorhand dat de stelling over tijdelijke werkgelegenheidseffecten op 

nationaal niveau wel grotendeels begrijpelijk is, maar dat Nederland zich desondanks zou 

moeten afvragen of het zo nodig een toch al bestaande trend (verschuiving van 

recreatie/toerisme van natuur naar de grote stad) een flinke extra stimulans moet 

geven. Naar mijn mening is dat uiterst onverstandig. 

L Ik licht de belangrijkste bezwaren tegen het Decisio-rapport hieronder puntsgewijs toe: 

1. Het rapport van Decisio benadrukt telkens dat er praktisch geen onderzoek 

data naar de economische impact van windmolen parken beschikbaar zijn. Een 

bekende truc als je te weinig tijd en budget hebt voor je onderzoek. Maar het is 

ver bezijden de waarheid. Er zijn zeer veel publicaties uit de VS, het VK, Duitsland 

en Denemarken over dit onderwerp; veel en veel meer dan blijkt uit de 

inhoudsopgave. Publicaties waarin ook andere kwantificerings- en 

monitoriseringsmethoden, zoals ´willingness to pay´, worden gebruikt, en waaruit 

duidelijk naar voren komt dat mensen minder onverschillig tegenover 

windmolenparken staan dan de onderzoekers hier suggereren. Waar Decisio wél 

een punt mee heeft, maar dat merken ze helaas niet expliciet zo op, is dat er in 

de literatuur geen onderzoek data beschikbaar zijn over zeer grote offshore 

windparken op ca 20 km uit de kust. Met de uitzondering van London Array 
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(waarvan de landschappelijke inpassing altijd nog veel beter is dan die van 

Hollandse Kust) bestaan zulke parken nog helemaal niet.   

2. Op selectieve wijze is er een beetje uit het onderzoek geshopt, en wordt dan de 

stellige conclusie getrokken dat er geen harde empirische bewijzen te vinden 

zijn dat windparken economische effecten met zich mee kunnen brengen. 

Gezien de grote hoeveelheid literatuur die voorhanden is vraag ik mij sterk af of dit 

wel waar is. Een goed voorbeeld is een onderzoek naar mogelijke effecten op 

huizenprijzen, het methodologisch meest geavanceerde tot nu toe, van 

Heintzelman & Tuttle1 dat de auteurs van Decisio wel noemen, maar waarvan 

het resultaat hen kennelijk zo slecht uitkomt dat ze het in hun conclusie op p 27 

onder de tafel schuiven: ‘Er zijn dus geen harde bewijzen voor de effecten op 

huizenprijzen als gevolg van een uitzicht op windmolenparken’. Terwijl 

bovengenoemde onderzoekers concluderen: ‘We find that nearby wind facilities 

significantly reduce property values in two of the three counties studied’ (p.2) en ook 

concluderen deze auteurs dat zij met hun verfijnde methodologie nu wel effecten 

konden aantonen, wat eerder met minder geavanceerde methoden niet lukte. (p 25). 

Dat onderzoek zou dan toch wel heel wat prominenter in beeld gebracht mogen 

worden!    

3. Het hoofdargument tegen het Decisio-rapport is dat de negatieve 

belevingseffecten van de voorkeursvariant stelselmatig worden onderschat, 

waardoor deze slechts een fractie zijn van de meerkosten van verder weg 

plaatsen. Een relatief zeer groot deel van de onderzoeksinspanningen is gestoken in 

eindeloos gegoochel met bezoekersaantallen. Vervolgens leiden de Decisio-

onderzoekers, op basis van materiaal waarvan op voorhand duidelijk was dat het 

daarvoor niet gebruikt mag worden, nl. fotovisualisaties van een volstrekt 

onrepresentatief klein windpark, af hoeveel dagrecreanten bij realisatie van de 

voorkeursvariant zouden omrijden naar een andere badplaats zonder molens  (die er 

in het geval van Hollandse Kust nauwelijks is, tenzij je naar de Wadden of Zeeland 

gaat), of helemaal van een strandbezoek afzien. Aan het omrijden (door 9% van de 

22,5 mln. dagrecreanten) wordt dan een waarde van € 3,25 toegekend, op basis van 

een veronderstelde, zeer onrealistische 13 kilometer omrijden, aan wegblijven (door 

1% van de dagrecreanten) wordt de dubbele waarde gehangen. Dat zijn, in essentie, 

volgens Decisio de maatschappelijke kosten van verminderde zichtbeleving door het 

reusachtige near shore windmolenpark. Dat 12% van de dagrecreanten minder 

geniet van een bezoek aan een ´wind-industrieel-strand´ wordt niet 

meegenomen in de analyse. Met de waarschijnlijke mogelijkheid dat een 

aanzienlijk deel van de om rijders en wegblijvers meer genot verliest dan de 

geschatte kosten van het omrijden wordt evenmin rekening gehouden. Dat de 

aantallen ‘minder beleving’, ‘omrijden’ en ‘wegblijven wel eens dramatisch 

hoger kunnen uitpakken bij een windpark met 10 x de impact van 

Luchterduinen wordt niet onderkend2. Voor de andere groep recreanten, de 

verblijfsrecreanten, wordt een soortgelijke aanpak gevolgd, met in essentie dezelfde 

bezwaren. Onduidelijk blijft of er ook serieus rekening gehouden is met de te 

                                                           
1
 Zie: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=1803601 

 
2
 Behalve in de gevoeligheidsanalyse, door een - veel te kleine - toeslag van 50%, maar door het in een 

gevoeligheidsanalyse te stoppen, waarin ook kleinere effecten  worden onderzocht, speelt dit hoofdaspect de 
facto geen rol in de berekening.  
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verwachten effecten van buitenlandse toeristen die vanwege de windmolens 

een andere strandbestemming buiten Nederland kiezen. Daar lijkt het niet op, 

gezien het feit dat dit effect, voor de gehele Hollandse kust, maar op 0,5 mln. per jaar 

wordt geschat3. Naar mijn stellige mening is de kwantificering van deze effecten 

uiterst mager uitgevoerd.  

4. Nog bonter wordt het als men zich realiseert dat in de door Decisio toegepaste 

systematiek de verminderde beleving door kustbewoners zelf überhaupt niet 

meegenomen wordt. De redenering daarbij is dat kustbewoners niet hoeven te 

reizen, dus ook niet kunnen of hoeven omrijden, dus kan er via extra reiskosten ook 

geen betalingsbereidheid voor een fraaier zee-uitzicht worden bepaald. Nou ja! In 

buitenlands MKBA onderzoek is het dan gebruikelijk om te kijken naar dalingen 

van onroerend goed prijzen, als een alternatieve benadering van het verloren 

nut van kustbewoners door een groot windpark, maar daar maken de Decisio 

onderzoekers zich heel vlug van af door te beweren dat een dergelijk waarde 

effect nergens is vastgesteld  (Zie punt 1.L hierboven.) Te gek voor woorden! 

Iedereen weet dat onroerend goed aan de boulevard, all other things equal, meer 

waard is dan soortgelijke objecten zonder zee uitzicht – vanwege het zee-uitzicht! 

(zie F).  Voor onroerend goed in kustplaatsen versus iets verder in het binnenland 

gelegen plaatsen geldt mutatis mutandis hetzelfde, zij het dat daar de zeelucht nog 

als extra waarde factor tussen zit. Hoe dan ook, als men wil, kan men het verlies 

aan beleving voor de kustbewoners geloofwaardig kwantificeren, door een 

percentage te nemen van het waardeverschil in het onroerend goed, of 

desnoods door een van de recreanten afgeleide waarde, doch met erkenning 

dat de zee en het uitzicht daarop voor kustbewoners waarschijnlijk veel 

belangrijker en dus ook waardevoller is. In de ‘MKBA’ 2016 van Decisio is dat 

gewoon volledig achterwege gelaten.  

5. De schattingen van de meerkosten van verder weg gelegen windpark 

alternatieven zijn voor de lezer praktisch onnavolgbaar. Het is dus heel wel 

mogelijk dat deze overdreven zijn.  

 

M Al met al zijn de uitvoeringsfouten in de analyse van Decisio in potentie zo groot, 

dat het bepaald denkbaar is dat  bij een andere, meer realistische operationalisering 

van het onderzoek de uitkomst dramatisch anders geworden was, namelijk dat de 

meerkosten van verder wel in zee plaatsen in evenwicht gehouden worden door de 

daaraan verbonden maatschappelijke opbrengsten. Om deze reden pleit ik ervoor om 

het recente Decisio onderzoek volledig terzijde te schuiven en de analyse helemaal 

opnieuw te doen. 

  

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 

Ik ben een voorstander van windenergie, en ik heb me geërgerd aan het gekibbel dat enkele 

jaren terug in Noordwijk uitbrak over Luchterduinen. De gevolgde procedure, waarbij de 

gemeente over het voornemen niet werd geïnformeerd, was beneden de maat, maar dat je 

                                                           
3
 Waarbij als het meegenomen welvaartseffect alleen de gemiste winst is, niet de gemiste toegevoegde 

waarde, die uiteraard veel hoger ligt. 
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als kustplaats een windpark op ruim 20 km voor de neus kunt krijgen is helemaal geen ramp. 

Zolang het niet horizon vullend is, uiteraard.  

Leven en activiteit op zee, of het nu scheepvaart is, of booreilanden, of windmolens, het 

hoort erbij. 

Maar wel met mate! 

Wees toch verstandig, Nederland, loop niet zo idioot veel voor de internationale 

troepen uit door als enige in dit tempo een dergelijk kolossaal park voor de deur neer 

te gooien, met een zeer dichtbevolkt achterland, terwijl het allerminst zeker is dat we 

daar als BV Nederland geen spijt van krijgen. De omgekeerde aanpak van de 

buurlanden, met de echt grote parken ver weg beginnen en dan mogelijk later verder 

landwaarts gaan, dát is de verstandige aanpak! Het omgekeerde doen, alleen om 

overheid budgettaire redenen, in een wereld die schreeuwt om infra-investeringen, het is 

werkelijk van de zotte.   

Laten wij geen windenergieparken bouwen op de Noordzee zo dicht op de kustlijn. Als wij dit 

wel doen, verkwanselen wij een erfgoed en pakken wij dit af van ons nageslacht. 
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Hollandse Kust   

Zienswijze op Concept Nota Reikwijdte en Detail  Kavelbesluiten  I en II 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke? 

A De kavelbesluiten I en II (samen 700 MW) maken deel uit van een veel groter project (van 2100 

MW), dat voor de beoordeling van sommige effecten niet in stukjes kan worden geknipt. Voor de 

belangrijkste effecten is een integrale beoordeling nodig, van het gehele project. Een dergelijke 

beoordeling is in de voorliggende NRD (over alleen kavel I en II) niet voorzien. Door zo’n integrale 

beoordeling aan het begin achterwege te laten, sluit men in feite op voorhand alternatieven uit. 

Zeker als tijdsdruk een rol speelt, zoals in dit geval, vanwege het Energieakkoord uit 2013 en het 

Klimaatakkoord van november 2015. 

B In de Concept NRD Kavelbesluiten  I en II missen wij ook alternatieven voor de 

voorkeursvariant, die vergelijkbare hoeveelheden windenergie opleveren, maar verder uit de 

kust geplaatst, om nadelige effecten op landschap en economie te mitigeren. Het simpelweg 

vergelijken van de voorkeursvariant met een nulvariant volstaat niet, gezien de mogelijk zeer 

ingrijpende landschappelijke en economische effecten, die ondervangen kunnen worden met een 

alternatief verder uit de kust. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan IJmuiden Ver, waarbij alle 

2100 MW ruim 60 km uit de kust wordt geplaatst.  

C Een groot deel van het verzet uit de kustgemeenten komt voor uit de enorme schaal van het project 

relatief dicht bij de kust (in de voorkeursvariant). Dit horizonvullende karakter (zie I.3 hieronder) 

maakt de landschappelijke impact ervan onvergelijkbaar veel groter dan van bestaande, veel 

kleinere windparken (zoals Egmond, Amalia en Luchterduinen). Dit aspect wordt bij de evaluaties 

van Hollandse Kust voortdurend en ten onrechte als een kanttekening afgedaan, terwijl het een 

hoofdpunt is. Dat zou het ook in de voorliggende MER moeten zijn. 

D. Een van de zaken die missen is de zichtbaarheid ’s nachts. Door de grote knipperende rode 

waarschuwingslichten aan de masten. Deze lichten zijn ontworpen op een zo groot mogelijke 

zichtbaarheid, zodat zij ook vaak door mist en laaghangende bewolking heen komen. Momenteel zijn 

deze lichten van park Luchterduin vrijwel alle dagen zichtbaar op de boulevards in Noordwijk. Deze 

knipperende rode lichten over een strook halen het gevoel van natuur geheel weg en halen de 

strandbeleving weg voor veel toeristen en bewoners. Wat ook toeristen zal afschrikken en de waarde 

van woningen zal beïnvloedden. 

D Voor zover mij bekend behoort het project Hollandse Kust met 2,1 GW wereldwijd tot de 

allergrootste windfarms in ontwikkeling, zal het met 18,5 km het dichtst bij de kust komen, in 

twee driehoeken met de punt naar zee (de meest ongunstige, zichtbare vorm), en voor het 

dichtstbevolkte achterland. In het buitenland worden de Britse projecten Hornsea, Doggerbank en 

East Anglia Offshore – mogelijk - weliswaar nog groter, maar geen van deze parken zullen zo dichtblij 
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het land komen te liggen als Hollandse Kust, en al helemaal niet in de beginfase. (De Britten rollen 

hun grootste parken landwaarts uit, dus op de visueel minst belastende wijze, terwijl Nederland 

kennelijk het omgekeerde van plan lijkt te zijn. Zie: 

http://www.renewableuk.com/en/publications/index.cfm/Offshore-Wind-Project-Timelines-2015) Ook 

Duitsland en Denemarken, na het Verenigd Koninkrijk de andere grote offshore windlanden, hebben 

geen vergelijkbaar ingrijpende plannen zo dicht bij een dichtbevolkt achterland. Duitsland zet 

consequent alle grote en middelgrote offshore windparken op ten minste 50 km uit de kust. 

E Gegeven deze context zou Nederland zich moeten afvragen of het verstandig is om als eerste 

een groot deel van de eigen kust met dichtbevolkt achterland visueel zo zwaar te belasten, c.q. 

moeten nagaan waarom landen die voortvarender met off shore wind zijn daar van afzien. 

Beantwoording van deze vragen, voordat er onomkeerbare stappen zijn gezet, is onmisbaar in 

een volwaardige MER-rapportage.  

F In de onderzoeken over de landschaps- en economie-aspecten die tot nog toe zijn 

uitgevoerd, wordt het perspectief van de kustbewoners stelselmatig veronachtzaamd. De 

aandacht gaat alleen uit naar toeristen / bezoekers. Ten onrechte. Veel mensen kiezen er bewust 

voor om aan de kust te wonen, met de voordelen, maar ook nadelen van dien. Met name mensen die 

aan de boulevards wonen doen dat niet vanwege de ‘geneugten’ van de vaak harde wind, het zand, 

het zout op de ramen en de autodrukte voor de deur. Ze wonen daar graag vanwege het zicht op zee, 

en (in veel mindere mate) het ruisen van de branding. Dat zicht verstoren met een extreem groot en 

rommelig / industrieel uitziend windmolenpark is een zeer zware aantasting van het woongenot van 

deze groep, dat in de evaluaties op passende wijze moet worden meegenomen. Het zelfde geldt voor 

de (veel grotere) groep van lokale bewoners die zelf nauwelijks geen zeezicht hebben, maar die wel 

zeer regelmatig op het strand komen en wiens strandbeleving wordt aangetast door het park. 

Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat zou er 

anders moeten en waarom? 

G In paragraaf 5.1.6 van de NRD worden de landschappelijke effecten behandeld, die tot de in 5.1.5 

zeer summier aangestipte economische effecten kunnen leiden. Vanwege die volgordelijkheid start ik 

met 5.1.6. Het is verheugend te constateren dat er nu wat serieuzer werk gemaakt lijkt te worden van 

de visualisaties van het windpark. Maar of deze werkelijk een realistisch beeld zullen geven valt nog te 

bezien. Om diverse redenen: 

1. Het heeft geen zin, en het is zelfs ronduit misleidend, om in deze MER alleen de 

windmolens van kavel I en II te visualiseren, als in feite al voorgesorteerd wordt op het 

totale project voor de Zuid Hollandse kust van 4 kavels. 

2. De viewer die nu in het Noordzeeloket beschikbaar is 

http://windmolensopzee.noordzeeloket.nl/ en die pretendeert alle 2,1 GW te omvatten, 

roept al direct vragen op of de windmolens wel correct zijn weergegeven. Figuur 3.8 op 

p 21 van de NRD laat zien dat twee stroken van kavel I direct tegen en achter het reeds 

gerealiseerde windpark Luchterduinen komen te liggen. Maar op de visualisatie is daarvan 

niets te zien, de (relatief kleine) molens van Luchterduinen staan in beide varianten vrij van de 

rest van het park. Duidelijk lijkt wel dat in de huidige visualisatie kavel IV niet is 

meegenomen, dat zou immers prominent vóór Luchterduinen komen te staan.  

3. Opvallend is, dat in de viewer de zichtbaarheid van Luchterduinen veel bescheidener is 

dan in werkelijkheid. Althans, in de mijne. Dat is nou net ook het hele probleem met viewers 

en andere visualisaties: ze geven een indruk, maar meer ook niet. In mijn ogen geeft de 

beschikbare viewer, ondanks de zeer onregelmatige en lelijke patronen die zichtbaar worden, 

toch een te rooskleurig beeld van het project. Wat de huidige visualisatie wel duidelijk 

maakt is dat we praten over een impact van minstens ‘10 x Luchterduinen’ (‘5 x zo 

breed, 2 x zo hoog, en onnoemelijk veel rommeliger’). Vanwege mijn sterke vermoeden 

dat kavels III en IV in de huidige viewer of nog niet zijn opgenomen (zie G.3 hierboven), of 
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verkeerd, houd ik er rekening mee dat de werkelijke impact nog wezenlijk meer dan ‘10 x 

Luchterduinen’ kan zijn. Met een viewer alleen kan het landschappelijk effect van het 

project nooit worden beoordeeld, de viewer zal altijd in combinatie met de bestaande 

werkelijkheid (Luchterduinen) moeten worden bekeken om een goede indruk te krijgen 

van de te verwachten impact.    

H Ondanks alle bezwaren van de viewer, is zo’n viewer waarschijnlijk beter dan een fotovisualisatie. 

Op fotovisualisaties wordt, vanwege de daarbij geldende handzaamheidseis, het werkelijk effect altijd 

sterk onderschat. Fotovisualisaties zijn dus ongeschikt voor een MER.  

I In 5.1.6 wordt – terecht - de nodige aandacht besteed aan de factoren die de zichtbaarheid van het 

windmolenpark (mede) bepalen. Daarover drie opmerkingen: 

1. In de rapportages die ik tot nu toe gelezen heb, zoals de concept Structuurvisie Aanvulling 

Hollandse Kust werd de indruk gewekt dat de molens ca 30% van de zomerse dagen 

zichtbaar zullen zijn, en dat die verwachting gebaseerd is op zichtwaarnemingen van KNMI en 

soortgelijke bronnen. Hoewel het zeker waar is dat er mooie zomerse dagen zijn waarop de 

molens van Luchterduinen niet zichtbaar zijn, lijkt die 30% een sterke onderschatting van de 

werkelijke zichtbaarheid. Om de zichtbaarheidsverwachting te valideren, zal er gedurende 

enige tijd, ten minste enkele maanden, een vergelijking moeten worden gemaakt tussen 

wat de zichtbaarheidsmeteobron op diverse momenten aangeeft (‘weerstation Katwijk 

geeft nu op: 12 km zicht over zee’) met geautomatiseerd vervaardigde fotobeelden van 

Luchterduinen op datzelfde moment (‘vanuit Katwijk is Luchterduinen nu matig 

zichtbaar’). Ik maak zeer regelmatig mee dat op momenten dat het KNMI aangeeft dat het 

zicht matig is (< 30 km) , de molens van het prinses Amalia windpark vanuit mijn huis in 

Noordwijk (ca 45 km afstand) goed waarneembaar zijn. Het omgekeerde lijkt minder vaak 

voor te komen.    

2. Het is overigens onjuist om de zichtbaarheid van de windmolens uitsluitend te beoordelen in 

de zomerperiode, en voornamelijk vanuit het strand-perspectief. Zeker voor de 

kustbewoners is ook de winterperiode en het zicht vanaf de boulevards en vanaf 

woningen van belang. De zichtbaarheid van de wondmolens zal vanaf de hoger gelegen 

observatiepunten dan het strand merkbaar beter zijn. Dit aspect, ‘hoogte 

waarnemingspunt’, zou als vijfde bepalende aspect moeten worden onderkend en 

onderzocht.   

3. In 5.1.6 wordt terecht, maar nogal terloops opgemerkt dat de horizontale breedte van de 

beeldhoek zeer bepalend is voor de ervaren visuele impact van het project. Voor wie daarover 

nadenkt, is al op voorhand duidelijk dat het project Hollandse Kust zeer beeldbepalend zal 

worden. Vanaf plaatsen zoals Katwijk en Noordwijk vult het project aan de horizon ca 70 

graden (van 360 graden), terwijl de breedte van de beeldhoek (gezichtsveld) waarin 

zaken goed worden waargenomen voor de meeste mensen slechts ca 50 tot 60 graden 

bedraagt (eenvoudig te controleren door de armen gespreid naar voren te bewegen en na te 

gaan wanner ze gedetailleerd worden waargenomen). De meeste Nederlanders die zich over 

dit extreme windproject nog niet druk maken realiseren zich dit volstrekt niet. Juist daarom is 

het zo belangrijk dat hieraan grondig aandacht wordt besteed.    

J Dan nu 5.1.5, de economische effecten. Zeer zorgwekkend, en onacceptabel, is dat het de 

bedoeling is om de economische effecten grotendeels te baseren op het uiterst dubieuze ‘onderzoek 

van Decisio’. Ik neem aan dat hiermee bedoeld wordt het onlangs verschenen rapport ‘Regionale 

effecten Windmolenparken op Zee’. Dit onderzoek van Decisio is een halfbakken combinatie van 

een MKBA en een regionale werkgelegenheidsanalyse, en het heeft zichtbaar geleden onder de 

funeste combinatie van te weinig tijd, te weinig onderzoeksbudget en te weinig 

onafhankelijkheid t.o.v. de opdrachtgever. We kunnen het de onderzoekers misschien moeilijk 

kwalijk nemen dat hun ‘onderzoeksmolen moet blijven draaien’, maar dit toont maar weer aan wat er 
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gebeurt als de opdrachtgever kennelijk belang heeft of denkt te hebben bij een door hem gewenste 

uitkomst en de onderzoeker daarin meeveert. 

K Laat ik echter positief beginnen, met de opmerking dat de onderlinge vergelijking van drie varianten, 

waaronder het kabinetsvoornemen binnen de 12 mijlszone en ‘IJmuiden Ver’ als zodanig in ieder 

geval een stap vooruit (t.o.v. alleen de afweging Voorkeursvariant vs niks doen) – laten we hopen dat 

dit in de MER als geheel ook zo terugkomt. Er ontbreekt echter wel een in mijn ogen logische 

alternatieve variant, zie alinea B hierboven. Ik constateer verder op voorhand dat de stelling over 

tijdelijke werkgelegenheidseffecten op nationaal niveau wel grotendeels begrijpelijk is, maar dat 

Nederland zich desondanks zou moeten afvragen of het zo nodig een toch al bestaande trend 

(verschuiving van recreatie/toerisme van natuur naar de -grote- stad) een flinke extra stimulans 

moet geven. Naar mijn mening is dat uiterst onverstandig. 

L Ik licht de belangrijkste bezwaren tegen het Decisio-rapport hieronder puntsgewijs toe: 

1. Het rapport van Decisio benadrukt telkens dat er praktisch geen onderzoeksdata naar 

de economische impact van windmolen parken beschikbaar zijn. Een bekende truc als 

je te weinig tijd en budget hebt voor je onderzoek. Maar het is ver bezijden de waarheid. 

Er zijn zeer veel publicaties uit de VS, het VK, Duitsland en Denemarken over dit onderwerp; 

veel en veel meer dan blijkt uit de inhoudsopgave. Publicaties waarin ook andere 

kwantificerings- en monetiseringsmethoden, zoals willingness to pay, worden gebruikt, en 

waaruit duidelijk naar voren komt dat mensen minder onverschillig tegenover 

windmolenparken staan dan de onderzoekers hier suggereren. Waar Decisio wél een punt 

mee heeft, maar dat merken ze helaas niet expliciet zo op, is dat er in de literatuur geen 

onderzoeksdata beschikbaar zijn over zeer grote off shore windparken op ca 20 km uit 

de kust. Met de uitzondering van London Array (waarvan de landschappelijke inpassing 

altijd nog veel beter is dan die van Hollandse Kust) bestaan zulke parken nog helemaal 

niet.   

2. Op selectieve wijze is er een beetje uit het onderzoek geshopt, en wordt dan de stellige 

conclusie getrokken dat er geen harde empirische bewijzen te vinden zijn dat 

windparken economische effecten met zich mee kunnen brengen. Gezien de grote 

hoeveelheid literatuur die voorhanden is vraag ik mij sterk af of dit wel waar is. Een goed 

voorbeeld is een onderzoek naar mogelijke effecten op huizenprijzen, het 

methodologisch meest geavanceerde tot nu toe, van Heintzelman & Tuttle1 dat de 

auteurs van Decisio wel noemen, maar waarvan het resultaat hen kennelijk zo slecht 

uitkomt dat ze het in hun conclusie op p 27 onder de tafel schuiven: ‘Er zijn dus geen 

harde bewijzen voor de effecten op huizenprijzen als gevolg van een uitzicht op 

windmolenparken’. Terwijl bovengenoemde onderzoekers concluderen: ‘We find that nearby 

wind facilities significantly reduce property values in two of the three counties studied’ (p.2) en 

ook concluderen deze auteurs dat zij met hun verfijnde methodologie nu wel effecten konden 

aantonen, wat eerder met minder geavanceerde methoden niet lukte. (p 25). Dat onderzoek 

zou dan toch wel heel wat prominenter in beeld gebracht mogen worden!    

3. Het hoofdargument tegen het Decisio-rapport is dat de negatieve belevingseffecten van 

de voorkeursvariant stelselmatig worden onderschat, waardoor deze slechts een fractie 

zijn van de meerkosten van verder weg plaatsen. Een relatief zeer groot deel van de 

onderzoeksinspanningen is gestoken in eindeloos gegoochel met bezoekersaantallen. 

Vervolgens leiden de Decisio-onderzoekers, op basis van materiaal waarvan op voorhand 

duidelijk was dat het daarvoor niet gebruikt mag worden, nl. fotovisualisaties van een volstrekt 

onrepresentatief klein windpark, af hoeveel dagrecreanten bij realisatie van de 

voorkeursvariant zouden omrijden naar een andere badplaats zonder molens  (die er in het 

                                                           
1
 Zie: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=1803601 
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geval van Hollandse Kust nauwelijks is, tenzij je naar de Wadden of Zeeland gaat), of 

helemaal van een strandbezoek afzien. Aan het omrijden (door 9% van de 22,5 mln 

dagrecreanten) wordt dan een waarde van € 3,25 toegekend, op basis van een 

veronderstelde, zeer onrealistische 13 kilometer omrijden, aan wegblijven (door 1% van de 

dagrecreanten) wordt de dubbele waarde gehangen. Dat zijn, in essentie, volgens Decisio de 

maatschappelijke kosten van verminderde zichtbeleving door het reusachtige near shore 

windmolenpark. Dat 12% van de dagrecreanten minder geniet van een bezoek aan een 

windustrieel strand wordt niet meegenomen in de analyse. Met de plausibele 

mogelijkheid dat een aanzienlijk deel van de omrijders en wegblijvers meer genot 

verliest dan de geschatte kosten van het omrijden wordt evenmin rekening gehouden. 

Dat de aantallen ‘minder beleving’, ‘omrijden’ en ‘wegblijven wel eens dramatisch hoger 

kunnen uitpakken bij een windpark met 10 x de impact van Luchterduinen wordt niet 

onderkend
2
. Voor de andere groep recreanten, de verblijfsrecreanten, wordt een soortgelijke 

aanpak gevolgd, met in essentie dezelfde bezwaren. Onduidelijk blijft of er ook serieus 

rekening gehouden is met de te verwachten effecten van buitenlandse toeristen die 

vanwege de windmolens een andere strandbestemming buiten Nederland kiezen. Daar 

lijkt het niet op, gezien het feit dat dit effect, voor de gehele Hollandse kust, maar op 0,5 mln 

per jaar wordt geschat
3
. Naar mijn stellige mening is de kwantificering van deze effecten 

uiterst mager uitgevoerd.  

4. Nog bonter wordt het als men zich realiseert dat in de door Decisio toegepaste 

systematiek de verminderde beleving door kustbewoners zelf überhaupt niet 

meegenomen wordt. De redenering daarbij is dat kustbewoners niet hoeven te reizen, dus 

ook niet kunnen of hoeven omrijden, dus kan er via extra reiskosten ook geen 

betalingsbereidheid voor een fraaier zee-uitzicht worden bepaald. Nou ja! In buitenlands 

MKBA onderzoek is het dan gebruikelijk om te kijken naar dalingen van onroerend 

goed prijzen, als een alternatieve benadering van het verloren nut van kustbewoners 

door een groot windpark, maar daar maken de Decisio onderzoekers zich heel vlug van 

af door te beweren dat zo’n waarde effect nergens is vastgesteld  (Zie punt 1.L 

hierboven.) Te gek voor woorden! Iedereen weet dat onroerend goed aan de boulevard, all 

other things equal, meer waard is dan soortgelijke objecten zonder zee uitzicht – vanwege het 

zee-uitzicht! (zie F).  Voor onroerend goed in kustplaatsen versus iets verder in het binnenland 

gelegen plaatsen geldt mutatis mutandis hetzelfde, zij het dat daar de zeelucht nog als extra 

waardefactor tussen zit. Hoe dan ook, als men wil, kan men het verlies aan beleving voor 

de kustbewoners geloofwaardig kwantificeren, door een percentage te nemen van het 

waardeverschil in het onroerend goed, of desnoods door een van de recreanten 

afgeleide waarde, doch met erkenning dat de zee en het uitzicht daarop voor 

kustbewoners waarschijnlijk veel belangrijker en dus ook waardevoller is. In de ‘MKBA’ 

2016 van Decisio is dat gewoon volledig achterwege gelaten.  

5. De schattingen van de meerkosten van verderweg gelegen windpark alternatieven zijn 

voor de lezer praktisch onnavolgbaar. Het is dus heel wel mogelijk dat deze overdreven 

zijn.  

 

M Al met al zijn de uitvoeringsfouten in de analyse van Decisio in potentie zo groot, dat het 

bepaald denkbaar is dat  bij een andere, meer realistische operationalisering van het 

onderzoek de uitkomst dramatisch anders geworden was, namelijk dat de meerkosten van 

verder wel in zee plaatsen in evenwicht gehouden worden door de daaraan verbonden 

                                                           
2
 Behalve in de gevoeligheidsanalyse, door een -veel te kleine- toeslag van 50%, maar door het in een 

gevoeligheidsanalyse te stoppen, waarin ook kleinere effecten  worden onderzocht, speelt dit hoofdaspect de 
facto geen rol in de berekening.  
3
 Waarbij als het meegenomen welvaartseffect alleen de gemiste winst is, niet de gemiste toegevoegde 

waarde, die uiteraard veel hoger ligt. 
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maatschappelijke opbrengsten. Om deze reden pleit ik ervoor om het recente Decisio 

onderzoek volledig terzijde te schuiven en de analyse helemaal overnieuw te doen. 

  

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 

Ik ben een voorstander van windenergie, en ik heb me geërgerd aan het gekrakeel dat enkele jaren 

terug in Noordwijk uitbrak over Luchterduinen. De gevolgde procedure, waarbij de gemeente over het 

voornemen niet werd geïnformeerd, was beneden de maat, maar dat je als kustplaats een windpark 

op ruim 20 km voor de neus kunt krijgen is helemaal geen ramp. Zolang het niet horizonvullend is, 

uiteraard.  

Leven en activiteit op zee, of het nu scheepvaart is, of booreilanden, of windmolens, het hoort erbij. 

Maar wel met mate! 

Wees toch verstandig, Nederland, loop niet zo idioot veel voor de internationale troepen uit 

door als enige in dit tempo zo’n kolossaal park voor de deur neer te gooien, met een zeer 

dichtbevolkt achterland, terwijl het allerminst zeker is dat we daar als BV Nederland geen spijt 

van krijgen. De omgekeerde aanpak van de buurlanden, met de echt grote parken ver weg 

beginnen en dan mogelijk later verder landwaarts gaan, dát is de verstandige aanpak! Het 

omgekeerde doen, alleen om overheidsbudgettaire redenen, in een wereld die schreeuwt om infra-

investeringen, het is van de zotte.   
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Verzonden: Woensdag 9 maart 2016 15:45 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
- 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
- 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Er zijn vele ontwikkelingen gaande omtrent Duurzaamheid, windmolens zullen binnen niet al 
te lange tijd achterhaald zijn alleen is dan de Hollandse kust, het vrije zicht, de schitterende 
horizon - iets wat een zeldzaamheid aan het worden is in ons land -  verpest zijn door 
gigantische windmolens, dit terwijl er een mooi alternatief is IJmuiden Ver waar men nu 
direct kan starten met de bouw! De overheid heeft vele onderzoeken laten doen, wat is er 
bekend over alternatieven i.p.v. windmolens, zo ja wat zijn die alternatieven, zo nee 
waarom niet? 
 
Reactie  
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Verzonden: Woensdag 9 maart 2016 16:19 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: . 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
De kust geeft tot dusver een beleving voor de bewoners, bezoekers en toeristen die uniek is. 
Een weidse horizon met prachtige luchten en ondergaande zon. Deze beleving wordt abrupt 
voor tenminste 25 jaar teniet gedaan, bij plaatsing van de windmolens voor de kust van 
Noordwijk. Het belang van een vrije horizon is blijkbaar in een klap tot nul gereduceerd. Ik 
mis een afweging tussen het (duurzaamheids-)belang van het plaatsen van windmolens voor 
de kust tegenover het wegvallen van de mogelijkheid voor onze kinderen te genieten van de 
vrije horizon.  
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Ik ben van mening dat de effecten op recreatie en toerisme veel groter zijn dan uit het 
onderzoek van Decisio, dat bij de MER als uitgangspunt wordt gebruikt, blijkt. In dit 
onderzoek wordt onvoldoende gemeten wat de effecten van het hekwerk van duidelijk 
zichtbare windmolens langs de kust van IJmuiden tot aan Scheveningen zijn, op het bezoek 
aan de kust zijn door toeristen en dagjesmensen. Uit eigen onderzoek uitgevoerd in 
opdracht van de Stichting de Vrije Horizon blijkt dat het kustbezoek drastisch terugloopt 
wanneer het zicht aan de horizon wordt ontsierd door windmolens (rapport: Invloed 
windmolens op strandbezoek, 9 november 2015). Uit een ander onderzoek, uitgevoerd in 
opdracht van de Stichting de Vrije Horizon (rapport: Badplaatsen de mist in?, Salman, Green 
Destination, augustus 2015) blijkt dat er nog meer effecten zijn van de windmolens, 
bijvoorbeeld op het weer: het ontstaan van "zeevlam".  
Het incorporeren van de resultaten van beide onderzoeken in het milieuonderzoek is een 
noodzaak. Wanneer uit het milieuonderzoek andere resultaten volgen dienen de verschillen 
benoemd en verklaard te worden. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
In zijn algemeenheid worden alternatieven voor duurzame energie onvoldoende 
meegewogen in de aanpak. Nergens is wetenschappelijk aangetoond dat het plaatsen van 
windmolens voor de kust een wezenlijke bijdrage levert aan duurzame energie. Ook wordt 
onvoldoende aandacht besteed aan de kosten en opbrengsten. Hierbij dienen materiele en 
immateriële kosten en opbrengsten te worden betrokken.  
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Invloed windmolens op strandbezoek 

 

dr. ir. H. R. Stol 

9 november 2015 

 

0071



2 

Inhoudsopgave 

 

Inhoud 

 

Samenvatting .............................................................................................................. 3 

1. Inleiding ........................................................................................................... 4 

2. Verantwoording ................................................................................................ 5 

3. Bevindingen  ..................................................................................................... 6 

1. Frequentie strandbezoek en afstand woonplaats kust ..................................... 6 

2. Redenen voor strandbezoek en waardering voor vrij uitzicht ............................ 7 

3. Mening over plaatsen van een windmolenpark voor de kust  ........................... 8 

4. Gevolgen voor kustbezoek van plaatsen windmolenparken  ............................. 9 

5. Bereidheid jaarlijks bijdrage te leveren .......................................................... 10 

4. Conclusies ...................................................................................................... 11 

 

Bijlage 1: Vragenlijst 

  

0071



3 

Samenvatting 

Dit onderzoek, dat op initiatief van de Stichting de Vrije Horizon is gehouden, heeft 
aangetoond dat plaatsen van megagrote windturbinevelden met een hoogte van 200 
meter op 18 km voor de Zuid Hollandse kust grote gevolgen heeft voor de komst van 
bezoekers aan de kust. Eerdere, in opdracht van het Ministerie van EZ resp. de 
Stichting Natuur en Milieu, uitgevoerde onderzoeken toonden een veel milder beeld van 
de gevolgen. De redenen hiervoor zijn dat in laatst bedoelde onderzoeken:  (1) geen reële 
weergave van de situatie die gaat ontstaan wordt gegeven, (2)  enquêtes niet op locatie 
zijn gehouden bij een doelgroep die veel minder frequent de kust bezoekt dan die welke 
door ons onderzoek is benaderd. 

De resultaten van ons onderzoek tonen het volgende aan. 

Weidsheid van de zee en ruimte worden als belangrijkste reden gezien voor 
strandbezoek, dit geldt ook voor een vrij uitzicht. De weidsheid van de zee en de ruimte 
wordt het vaakst als reden genoemd voor het kustbezoek. De kustbezoekers die vaak 
komen vinden het vrije uitzicht het belangrijkst, een ruime meerderheid vindt dit heel 
belangrijk (75%). Naarmate de kustbewoners van verder weg komt, neemt de 
waardering voor het vrije uitzicht af.  

Een hek van windmolens voor de kust met een hoogte van 200 meter, goed zichtbaar 
vanaf de kust wordt als heel erg ervaren, zowel overdag als 's avonds. De kustbezoekers 
die vaak komen vinden in grote meerderheid (80%) het toekomstbeeld van het hekwerk 
van windmolens heel erg. Dit geldt ook, maar in mindere mate voor de minder frequente 
bezoekers (circa 60%). De lichtjes die 's avonds te zien zijn dankzij de windmolens 
worden overwegend als heel erg ervaren, met name door de respondenten die vlak bij de 
kust wonen . 

Een hek van windmolens voor de kust met een hoogte van 200 meter, goed zichtbaar 
vanaf de kust, wordt als reden gezien niet meer naar de kust te komen. Uit het 
onderzoek blijkt dat met name de kustbezoekers die vaak komen op voorhand in 
meerderheid stellen niet  of minder naar de kust te komen na plaatsing van het 
hekwerk van windmolens. Zonder rekening te houden met de internet enquête, geeft 
27% van de respondenten aan niet meer te willen komen, 33% minder te komen en 40% 
net zo vaak als vroeger. Wanneer de resultaten van de internet enquête worden 
meegenomen zijn de percentages: 35 % komt niet meer, 30% komt minder en 35 % 
komt net zo vaak. 

Er is een grote bereidheid om jaarlijks een bijdrage te leveren wanneer hiermee 
voorkomen kan worden dat het hekwerk van windmolens voor de kust er komt. Slechts 
10% van de respondenten geeft aan slechts 1 euro per jaar of niets over te hebben ter 
voorkoming van het plaatsen van een zichtbaar hekwerk van windmolens voor de kust. 
Van deze 10% geeft meer dan de helft aan dat zij tegen windmolens zijn en er dus geen 
geld voor over hebben om deze elders te doen plaatsen of dat zij van mening zijn dat de 
overheid dit moet financieren. Circa 90% van de respondenten heeft meer dan 10 euro 
per jaar over voor een vrij uitzicht. 
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1. Inleiding 

Dit rapport is opgesteld in opdracht van de Stichting Vrije Horizon. Het doel van de  opdracht 

is een inzicht te verkrijgen in de invloed van windmolens op zee op het strandbezoek. 

Hiertoe zijn vier onafhankelijke enquêtes gehouden bij strandbezoekers. Daarnaast is een 

enquête gehouden via internet waar dezelfde vragen als op de papieren vragenlijsten werden 

getoond. Bij de vragenlijsten1 werd een reëel beeld geschetst van de toekomstige horizon met 

windmolens op een afstand van 18 kilometer met een hoogte van 200 meter. 

Bij de meting van het effect op het strandbezoek zijn niet alleen doelgroep en respons van 

belang maar ook de vraagstelling en de visualisatie van de toekomstige situatie ten opzichte 

van de huidige. 

Twee eerder gehouden onderzoeken met als opdrachtgevers het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu resp. Stichting Natuur en Milieu, geven een vertekend beeld van de 

te verwachten daling van de strandbezoekers wanneer windmolens tussen de 10 en 12 

mijlszone worden geplaatst 2 . Bij het onderzoek, uitgevoerd door ZKA 3 , is een situatie 

gevisualiseerd met een beperkt aantal windturbines (32) op 6 kilometer afstand, 13 

kilometer afstand en 23 kilometer afstand, met een hoogte van ongeveer 147,5 meter. De 

steekproef is getrokken uit een bestand van GfK, en uitgevoerd via Internet, waarbij 

deelnemers is gevraagd of deze in de afgelopen periode de kust van Nederland bezochten. 

Dit was een criterium voor geldige deelname aan de enquête. Het onderzoek in opdracht van 

Natuur en Milieu is uitgevoerd door GfK. Hierbij is geput uit dezelfde steekproef als die 

welke bij het onderzoek van ZKA is gebruikt, namelijk onder de doelgroep Duitse toeristen 

die bezoeker zijn van het Noordzeestrand4.  

Uit de onderzoeken in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de 

Stichting Natuur en Milieu blijkt dat het plaatsen van windmolenparken voor de kust een 

significante invloed heeft op het toeristenbezoek. De vermindering van de bereidheid de kust 

te bezoeken hangt volgens het onderzoek van ZKA af van de afstand waarop de 

windmolenparken van de kust verwijderd zijn. De afname van het aantal verblijfstoeristen  

en dagtoeristen varieert volgens ZKA van 15 tot 25 procent5. 

In dit rapport wordt ingegaan op de resultaten van de gehouden enquêtes. In hoofdstuk 2  

wordt een verantwoording gegeven van het onderzoek.  Hoofdstuk 3 geeft de  bevindingen 

van de enquêtes onder vijf doelgroepen. Hoofdstuk 4 beschrijft de conclusies die op basis 

van de bevindingen getrokken kunnen worden, in relatie tot de eerdergenoemde 

onderzoeken van ZKA en Natuur en Milieu.  

  

                                            

1 ) Zie bijlage 1 voor de vragenlijst. 

2  ) Inmiddels is door het Ministerie van I&M een realistischer beeld geschetst via een viewer op de website: 

http://www noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/windenergie/viewer/. Deze visualisatie komt overeen met die welke bij de 
onderhavige onderzoeken aan de respondenten is getoond. 

3 ) Hierbij was ook GfK betrokken, deze organisatie organiseerde en voerde de internetenquête uit. 

4 ) In het ZKA rapport wordt erop gewezen dat het onderdeel van het onderzoek dat betrekking heeft op de Duitse populatie niet 
representatief is! Hierover wordt in het rapport dat in opdracht van Natuur en Milieu is gemaakt niets vermeld. Het GfK vermeldt 

over de steekproef ten behoeve van het onderzoek van Natuur en Milieu het volgende: " Het onderzoek is gedaan onder een 
representatieve groep van 500 Duitse consumenten die de afgelopen 2 jaar een of meerdere keren de Nederlandse kust hebben 

bezocht. De netto steekproef is door middel van weging representatief gemaakt op geslacht, leeftijd en opleiding. Van al het 
buitenlandse toerisme in Nederland komen de meeste toeristen uit Duitsland; in 2014 bezochten ruim 3.9 miljoen Duitsers ons 

land, zo’n 30% van al het toerisme." 
 
5 ) ZKA baseert deze conclusie op het tonen van beelden van een windmolenpark van 32 windmolens, hoogte 147,5 meter en op 
afstanden variërend tussen 5,4 en 23 km van de kust. 
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2. Verantwoording 

 

Bij dit onderzoek zijn vijf doelgroepen betrokken. Dit waren: 

1. Deelnemers aan het evenement “Vechten tegen de zee” op 1 augustus 2015 in 

Noordwijk. Aan dit evenement namen 35 teams van gemiddeld 8 personen deel. 

Deelnemers kwamen uit heel Nederland. Er deden twee buitenlandse teams mee. Aan de 

captains van de team werd een aantal vragenlijsten uitgereikt. 83 deelnemers vulden de 
vragenlijst in (circa 30% van de deelnemers). 

2. Bezoekers van twee strandpaviljoens in Noordwijk in het weekend van 21 en 22 

augustus.  De vragenlijst werd door 73 bezoekers ingevuld. 

3. Bezoekers van een zeezeilevenement met 60 deelnemers in Zandvoort op 15 augustus. 

De vragenlijst werd door 25 deelnemers ingevuld (circa 42% van het aantal deelnemers). 
4. Bezoekers op diverse locaties aan de kust gedurende twee weken ( van 23 augustus tot 5 

september). Op verschillende  plaatsen werden vragenlijsten ter beschikking gesteld aan 

de bezoekers. Van 83 bezoekers werd een ingevulde vragenlijst ontvangen. 

5. Een enquête over Internet via de website van de Stichting “ Verzet windmolens”. 

Bezoekers van de website vulden op eigen initiatief de vragenlijst in. Van deze 

gelegenheid is 585 maal gebruik gemaakt om de vragenlijst in te vullen. Na verwijderen 
respons waarbij gebruik werd gemaakt van hetzelfde IP adres resteerden 457 

respondenten.  

 

Enquêtes onder de bezoekers van kust hebben de voorkeur boven enquêtes via Internet. Er 

is sprake van een betere beeldvorming bij de respondent over de bestaande situatie en er is 
meer zekerheid dat het echt om een strandbezoeker gaat. De respondenten kregen ruim de 

tijd om vragenlijsten in hun eigen tempo in te vullen. Deze werden uitgereikt en later weer 

verzameld. Via een realistische weergave werd het beeld van de horizon aan de kust na 

plaatsing van een windmolenpark op een afstand van 18 km van de kust over de hele 

breedte van de horizon getoond (zie ook titelpagina van dit artikel). De vragenlijst uit de 

Internet enquête toonde dezelfde afbeeldingen van de bestaande en door de overheid 
beoogde situatie. 

 

De blokken in de vragenlijst betreffen de volgende onderwerpen: 

A. Afstand tussen de woonplaats van de respondent en de frequentie strandbezoek. 

B. Beleving en waardering van de kust. 
C. Mening over het plaatsen van een windmolenpark voor de gehele zuid Hollandse kust, op 

18 km met een hoogte van 200 meter, en de verwachte beleving ervan. 

D. Verwachting van strandbezoek na plaatsing van het windmolenpark (variërend van “niet 

meer komen” tot en met “net zo vaak komen als nu het geval is”). 

E. Geld dat de respondent over heeft voor het “ver weg” plaatsen van het windmolenpark, 

bijvoorbeeld bij de alternatieve locatie “IJmuiden Ver”. 
 

De auteur van dit artikel heeft een significante expertise op de volgende gebieden, die voor 

dit onderzoek van belang zijn (zie ook www.stolconsult.nl en www.transparency-

challenge.com.  

• Statistiek. Circa 25 jaar werkzaam geweest voor het Centraal Bureau voor de Statistiek, 

aantal jaren werkzaam geweest voor het Italiaanse Bureau voor de Statistiek, diverse 

internationale opdrachten uitgevoerd voor Eurostat, het statistisch Bureau van de EU. 

• Vragenlijsten. Ontwerper, ontwikkelaar en opsteller van elektronische vragenlijsten.  

Onder meer als oprichter en directeur van SuperCollect, een organisatie die systemen 
ontwikkelde voor het maken van vragenlijsten via het web (CAWI, CATI, CAPI) en als 

betrokkene bij diverse nationale en internationale onderzoeken. 

• Evidence and fact based policy making. Leiding gegeven aan diverse nationale en 

internationale projecten en gepromoveerd op dit onderwerp aan de Universiteit van 

Tilburg. Tevens oprichter en directeur van de Stichting Transparency Challenge. 

Hij is auteur van tientallen wetenschappelijke artikelen over genoemde onderwerpen. 
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3. Bevindingen  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de gehouden enquêtes weergegeven. 

Achtereenvolgens komen de volgende onderdelen aan de orde. 

 frequentie strandbezoek en afstand tussen de woonplaats en de bezochte kust; 

 de reden voor het strandbezoek en de waardering voor vrij uitzicht; 

 mening over het plaatsen van een windmolenpark langs de gehele kust; 

 gevolg voor kustbezoek van het plaatsen van een windmolenpark langs de gehele kust; 

 bereidheid om jaarlijks een bijdrage te leveren ter voorkoming van een windmolenpark 
langs de gehele kust. 

 

3.1 Frequentie strandbezoek en afstand woonplaats kust 

Bij ieder van de doelgroepen werd de respondenten gevraagd naar de frequentie van 

strandbezoek. Er kon een keuze worden gemaakt uit: (1) vaak, meer dan tien keer per jaar, 

(2) regelmatig, meer dan vijf keer per jaar, (3) af en toe, meer dan twee keer per jaar, of (4) 

zelden, minder dan twee keer per jaar. Ook werd gevraagd naar de afstand tussen 

woonplaats en de kust, met de volgende keuzes: minder dan 10 km, tussen 10 en 20 km, 

tussen 20 en 50 km, meer dan 50 km en wonend in buitenland. De resultaten zijn in de 

onderstaande tabellen weergegeven. 

  I. enquête 21 + 22 augustus                            II. enquête vechten tegen de zee     III. enquête twee weken kust 
 
 
                           

 
 

 
 

 
 

        
      

 
        IV. enquête evenement                                      V. enquête internet 

 
 
Voor de respondenten van de enquêtes gehouden op de kustlocaties en voor de 
respondenten die via het Internet reageerden geldt gemiddeld dat deze in meerderheid 
vaak naar de kust komen (circa 70%) en binnen 10 km vanaf de kust wonen (circa 
60%). 
Bij drie van de enquêtes was het aantal bezoekers die vaak naar de kust kwamen en 
binnen 10 km van de kust wonen aanzienlijk lager dan het gemiddelde. Met name het 
aantal dat tussen de 20 en 50 km van de kust woont, valt hierbij op (circa 30%). 
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3.2 Redenen voor strandbezoek en waardering voor vrij uitzicht 
 
Twee vragen hadden betrekking op de redenen om de kust te bezoeken en de waarde die 
gehecht wordt aan een vrij uitzicht op zee. Bij de eerste vraag konden de respondenten 
meerdere keuzen aangeven. De keuzen waren: ruimte, eindeloosheid, rust, weidsheid 
van de zee en anders. De resultaten zijn in de onderstaande tabellen weergegeven. 

 
 
 

     

 

 

 

 

       I. enquête 21 + 22 augustus                     II. enquête vechten tegen de zee                  III. enquête twee weken kust           

               

 
De weidsheid van de zee en de ruimte worden het meest 
genoemd door de respondenten als reden om naar de kust te 
gaan. Bij de Internet enquête werden ook de weidsheid van 
de zee en de ruimte, maar ook de rust veelvuldig genoemd. 
Bij de categorie "anders" kwamen "sport", "genieten op terras" 
en "zonnen" het meest voor.  

 

      IV. enquête evenement 
 
Ongeveer 70% van de respondenten vindt een vrij uitzicht over de zee heel belangrijk. 
Dit percentage is het hoogst (circa 75%)  bij de deelnemers aan evenementen langs de 
kust en de "frequente bezoekers". Bezoekers die gemiddeld iets minder vaak komen, 
vinden het vrije uitzicht ook heel belangrijk, doch in iets mindere mate (rond 60%). 

 

 I. enquête 21 + 22 augustus                         II. enquête vechten tegen de zee                  III. enquête twee weken kust            

              

 

         

 

 

 

 

 

 

               IV. enquête evenement   V. enquête internet 

 

Naarmate men minder vaak naar de kust komt neemt de weerzin tegen het ontbreken 
van een vrije horizon af. 
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3.3 Mening over plaatsen van een windmolenpark voor de kust  
 

In het derde blok van de vragenlijst werd gevraagd naar de mening van de respondent 
over het plaatsen van een windmolenpark langs de kust overdag en 's avonds wanneer 
rode lichtjes zichtbaar zijn. Als illustratie is bij deze vragen een impressie van de 
horizon getoond, zoals die eruit gaat zien wanneer op 18 km van de kust een hekwerk 
van windmolens van 200 meter hoog wordt geplaatst, zoals bij realisatie van de huidige 
plannen het geval is (zie ook titelpagina van dit rapport). 

Het overgrote deel van de respondenten vindt de komst van een windmolenpark 
zichtbaar vanaf het strand heel erg zoals uit de volgende grafieken blijkt.  

         

             I. enquête 21 + 22 augustus                      II. enquête vechten tegen de zee                  III. enquête twee weken kust            

 

  

 

 
 
 

           IV. enquête evenement     V. enquête internet 

 
De lichtjes die 's avonds te zien zijn dankzij de windmolens worden overwegend als heel 
erg ervaren, doch met name door de respondenten die verder weg wonen minder dan 
door de respondenten die vlak bij de kust wonen. Zie onderstaande resultaten op de 
vraag in welke mate de flikkerende rode lichtjes erg gevonden worden. 

          I. enquête 21 + 22 augustus                        II. enquête vechten tegen de zee                     III. enquête twee weken kust            

 
 
 
 
 
 
 
 

         

       IV. enquête evenement              V. enquête internet 

  

0071



9 

3.4 Gevolgen voor kustbezoek van plaatsen windmolenparken  
 

Op de vraag of de komst van de windmolenparken voor de kust een reden zou zijn voor 
de respondenten om al dan niet naar het strand te blijven komen, werd als volgt 
gerespondeerd. 

 

 

 

 

         

 

     I. enquête 21 + 22 augustus                     II. enquête vechten tegen de zee                  III. enquête twee weken kust            

 
 
 
 
 
 
 
 

         IV. enquête evenement   V. enquête internet 

 
Er is een duidelijk verschil tussen de resultaten van de enquête via Internet en de vier 
enquêtes gehouden langs de kust. De enquête via Internet laat zien dat circa 40% van 
de "veel bezoekers" niet meer naar de kust komt wanneer het beoogde park van 
windturbines voor de kust is geplaatst. Voor de overige enquêtes geldt dat circa 25% 
voornemens is niet meer te komen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      VI. Totaal zonder internet enquête            VII. Totaal met internet enquête 

 

Zonder de internet enquête geeft 27% van de respondenten aan niet meer te willen 
komen, 33% minder te komen en 40% net zo vaak te komen als vroeger. 
 
Rekening houdend met de resultaten van de internet enquête komt 35% van de 
respondenten niet meer, 30% minder en 35% net zo vaak als vroeger. 
 
Het verschil tussen de resultaten van de internet enquête en de resultaten van de 
enquêtes op locatie kan zijn dat de internet enquête via de website van "Verzet de 
windmolens" is geplaatst. Hierdoor worden tegenstanders wellicht eerder aangetrokken 
de enquête in te vullen.   
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3.5 Bereidheid jaarlijks bijdrage te leveren 
 

De meeste respondenten hebben wel wat over voor een vrije horizon. Op de vraag of zij 
via de energierekening (extra) zouden willen betalen wanneer de windturbineparken bij 
IJmuiden Ver worden geplaatst, wordt massaal ja geantwoord. In de volgende tabellen 
wordt getoond welk bedrag jaarlijks de respondenten jaarlijks over hebben voor het 
plaatsen van de windturbineparken bij IJmuiden Ver.   

      

         I. enquête 21 + 22 augustus                     II. enquête vechten tegen de zee                        III. enquête twee weken kust            

 

 
 
 
 
 
 
 

         IV. enquête evenement   V. enquête internet 

 
Ook bij de antwoorden op deze vraag is er sprake van een grote afwijking tussen de 
enquêtes op locatie en die welke via het internet is gehouden. Ruim 45% van de 
respondenten van de internetenquête geeft aan 25 euro per jaar over te hebben voor een 
vrije horizon. Voor de enquêtes op locatie is dit circa 25%.  
 
Slechts 10% van de respondenten geeft aan 1 euro of minder over te hebben voor een 
vrije horizon zonder een hekwerk van windmolens voor de kust. Hieronder worden ook 
meegerekend degenen die vinden dat de overheid dit moet subsidiëren, dan wel geen 
geld te willen investeren in windmolens, omdat deze geen oplossing voor het 
energievraagstuk vormen.  
 
Circa 90% van de respondenten stelt dat zij 10 of meer euro per jaar over hebben voor 
een vrije horizon. Bedragen die in de categorie "anders" worden genoemd variëren van 
50 euro tot 1000 euro per jaar. 
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4. Conclusies 

Op 3 december 2013 bracht "ZKA Consultants en Planners" (verder te noemden ZKA) in 
opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het rapport "Onderzoek 
effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme" uit. Hun onderzoeksresultaat is 
gebaseerd op een enquête via Internet bij 2150 verblijfstoeristen en dagrecreanten, 
waarvoor geldt dat deze in 2013 de Nederlandse kust hebben bezocht voor recreatief 
bezoek en/of daar verbleven voor een korte vakantie. Aan deze doelgroep is een aantal 
scenario's voorgelegd van het plaatsen van een windmolenpark voor de kust waarbij de 
volgende aannames zijn gehanteerd: (1) één windmolenpark (32 windturbines), (2) een 
hoogte van minder dan 150 meter en (3) op verschillende afstanden: 6 km, 13 km en 23 
km. Eén van de conclusie van ZKA is dat naar mate de windmolens beter zichtbaar zijn, 
deze als hinderlijker worden ervaren door de bezoekers en reden kunnen zijn voor 
wegblijven.  

Ons onderzoek is gebaseerd op de situatie die ontstaat wanneer de huidige plannen 
voor het plaatsen van een hekwerk van windmolens voor de Zuid Hollandse kust met 
een hoogte van 200 meter wordt gerealiseerd. Dit perspectief is voorgelegd aan personen 
die op locatie (van Zandvoort tot Katwijk) de kust bezochten. Het aantal respondenten 
(bij vier onafhankelijke onderzoeken) bedroeg 264, verspreid over twee evenementen, 
een weekend en een periode van 2 weken in augustus. Daarnaast is een enquête via 
Internet uitgevoerd waarop 457 personen respondeerden. Circa 70% van de 
respondenten bezoeken de kust vaak (minimaal 10 maal per jaar).  

Geconcludeerd mag worden dat ons onderzoek representatiever is dan dat van ZKA6). 
Immers: (1) het perspectief is meer in overeenstemming met de realiteit en (2) de 
doelgroep is representatiever.  

De belangrijkste conclusies die uit ons onderzoek getrokken kunnen worden zijn de 
volgende. 

Bezoekers van de kust komen vaak en wonen dichtbij. 

Vijftig procent van de kustbezoekers komt vaak (meer dan tien keer) en woont dichtbij 
de kust (binnen 10 km).   

Weidsheid van de zee en ruimte worden als belangrijkste reden gezien voor 
strandbezoek, dit geldt ook voor een vrij uitzicht. 

De weidsheid van de zee en de ruimte wordt het vaakst als reden genoemd voor het 
kustbezoek. De kustbezoekers die vaak komen vinden het vrije uitzicht het belangrijkst, 
een ruime meerderheid vindt dit heel belangrijk (75%). Naarmate de kustbewoners van 
verder weg komt, neemt de waardering voor het vrije uitzicht af.  

Een hek van windmolens voor de kust met een hoogte van 200 meter binnen de 12 
mijlszone wordt als heel erg ervaren, zowel overdag als 's avonds. 

De kustbezoekers die vaak komen vinden in grote meerderheid (80%) het toekomstbeeld 
van het hekwerk van windmolens heel erg. Dit geldt ook, maar in mindere mate voor de 
minder frequente bezoekers (circa 60%). De lichtjes die 's avonds te zien zijn dankzij de 

                                            

6 ) Het onderzoek dat door GfK in opdracht van de Stichting Milieu en Natuur is uitgevoerd, kan niet serieus worden genomen. Bij 
dit onderzoek is het resultaat tot stand gekomen na aanpassing van de steekproef op basis van de respons.  
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windmolens worden overwegend als heel erg ervaren, met name door de respondenten 
die vlak bij de kust wonen . 

Een hek van windmolens voor de kust met een hoogte van 200 meter binnen de 12 
mijlszone wordt als reden gezien niet meer naar de kust te komen. 

Hoewel het altijd onzeker is of na plaatsing van het hekwerk van windmolens 
kustbezoekers al dan niet wegblijven 7 ), blijkt uit het onderzoek dat met name de 
kustbezoekers die vaak komen op voorhand in meerderheid stellen niet  of minder naar 
de kust te komen wanneer dat het geval is. Zonder rekening te houden met de internet 
enquête, geeft 27% van de respondenten aan niet meer te willen komen, 33% minder te 
komen en 40% net zo vaak als vroeger. Wanneer de resultaten van de internet enquête 
worden meegenomen zijn de percentages: 35 % niet meer komen, 30% minder komen 
en 35 % net zo vaak komen. 

Er is een grote bereidheid om jaarlijks een bijdrage te leveren wanneer hiermee 
voorkomen kan worden dat het hekwerk van windmolens voor de kust er komt. 

Slechts 10% van de respondenten geeft aan slechts 1 euro per jaar of niets over te 
hebben ter voorkoming van het plaatsen van een zichtbaar hekwerk van windmolens 
voor de kust. Van deze 10% geeft meer dan de helft aan dat zij tegen windmolens zijn en 
er dus geen geld voor over hebben om deze elders te doen plaatsen of dat zij van mening 
zijn dat de overheid dit moet financieren. Circa 90% van de respondenten heeft meer 
dan 10 euro per jaar over voor een vrij uitzicht. 

Overeenkomsten en verschillen met ZKA onderzoek verklaard. 

De uitgangspunten in aanmerking nemend, zie ook de opmerking van ZKA hierover 8), 
wijken de uitkomsten van ZKA en ons onderzoek niet zoveel van elkaar af. Uit beide 
onderzoeken blijkt dat vrij uitzicht heel belangrijk wordt gevonden (beide onderzoeken: 
ruim 70%). Het percentage dat een windpark zeer storend vindt is bij het ZKA 
onderzoek aanzienlijk lager (10-34%) dan bij ons onderzoek (circa 70%)9). Het verschil 
in door ZKA (tussen 15% en 25%) en door ons gemeten percentage bezoekers dat niet 
meer (tussen de 25% en 35%) komt bij het verschijnen van een hekwerk van 
windmolens met een hoogte van 200 meter binnen de 12-mijlszone voor de gehele Zuid 
Hollandse kust, is te verklaren uit: (1) verschil in uitgangspunt met betrekking tot 
afstand en hoogte van de windmolen, (2) het feit dat ZKA de respondenten een beperkt 
windmolenpark toonde in plaats van een hekwerk van windmolens voor de gehele kust 
en (3) dat ons onderzoek op locatie plaatsvond. Het ZKA onderzoek wijst uit dat 
bezoekers eenmalig ruim 35 euro bereid zijn te betalen wanneer het windmolenpark uit 
het zicht wordt geplaatst. Uit ons onderzoek blijkt dat bezoekers bereid zijn jaarlijks een 
bijdragen te leveren die varieert tussen de 15 en 30 euro. 

  

                                            

7 ) Zie ook het rapport van ZKA"Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme"(3 december 2013), voetnoot 4. "Een deel 

van de bezoekers die aangeeft een bestemming (waarschijnlijk) niet te bezoeken als er een windpark voor de kust ligt, zal in de 

praktijk toch komen. Anderzijds kunnen ook bezoekers die aangeven een bestemming wel te (blijven) bezoeken met een windpark in 
de praktijk de bestemming toch niet meer bezoeken." 
8 ) Op pagina 8 van het rapport van ZKA "Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme"(3 december 2013) wordt al 

duidelijk dat wanneer er sprake is van een aaneengesloten rij windmolens voor de kust de resultaten van het onderzoek van ZKA 

aanzienlijk anders kunnen zijn: "Bij het interpreteren van de uitkomsten over de te verwachten effecten van een windpark binnen 
de 12-mijlszone moet rekening gehouden worden met het feit dat nadrukkelijk ondersoek is gedaan naar de effecten van één 

windpark op de beleving van de kust en het bezoek aan de kust met zicht op dit windpark. Er is geen onderzoek gedaan naar de 
effecten van meerdere windparken naast of achter elkaar." 
9 ) Merk hierbij op dat "onze" 70% meer in overeenstemming is met het percentage dat een vrij uitzicht belangrijk vindt! 
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Bijlage 1 Vragenlijst 
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Dit rapport kan worden geciteerd als: 

Albert H.P.M. Salman, Badplaatsen de mist in? Offshore windparken voor de Hollandse Kust bezien 

vanuit het oogpunt van duurzaam toerisme. Green Destinations, 2013. 

 

 

 

 

 

 

Green Destinations 

Green Destinations is de grootste internationale adviesorganisatie voor duurzaam toerisme ter wereld. 

Green Destinations is een samenwerkingsverband (partnership) van 32 bedrijven en organisaties in 23 

landen. EUCC-QualityCoast is er daar één van. Door het ondertekenen van de Green Deal Duurzaam 

Toerisme (2014) heeft een aantal reisorganisaties (o.m. TUI, Zoover en Booking.com affiliate 

Bookdifferent.com) zich verplicht om de resultaten van QualityCoast en de Green Destinations Ratings 

(Global Sustainable Tourism Review, GSTR) op te nemen in hun consumenten informatie. Deze ratings 

zijn daarmee de meest toonaangevende in de wereld. Ze zijn o.m. gebruikt voor de 2014 Sustainable 

Destinations Global Top 100 (http://greendestinations.info/top100/) en door Booking.com platform 

BookDifferent.com (http://www.bookdifferent.com/en/green-travel-destinations/). 

http://greendestinations.info  

 
Leiden - Amsterdam (NL) – Bath (UK) - Saarbrücken – Frankfurt – Cologne (D) - Aarhus (DK) – Warsaw (PL) – 
Klaipeda (LT) - Vienna (A) - Paris (F) – Vigo – Madrid (ES) – Montchique (PT) – Ljubljana (SL) - Ierapetra (GR) – 
Calgary (CA) - Washington DC (USA) – San José (CR) – Bogota (CO) - Santiago (CL) – Buenos Aires (AR) – Sao 
Paolo (BR) – Delhi (IN) – Kuala Lumpur (MY) – Ho Chi Minh City (VN) – Manila (PH) – Bali (ID) – Seoul (KR)  
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INLEIDING 
 

 

Windparken op de Noordzee kunnen energie opleveren, maar ook problemen voor alles wat zich al 

sinds jaar en dag op zee afspeelt: voor natuur en landschap, de kraamkamers van vis, zeevogels, 

bruinvissen en zeehonden; voor visserij, zeezeilers en scheepvaartveiligheid; voor defensie, radar en 

telecommunicatie; voor gas- en oliewinning en zandwinning voor de kustverdediging, en nog veel 

meer. 

Maar er gaan meer windparken op zee komen. Het is een nationaal belang. 

De belangen van de “harde” sectoren zijn veiliggesteld; er is nu ruimtelijke ordening op zee. En de 

vrije horizon op zee is al sinds jaar en dag verankerd in het rijksbeleid. En dat is maar goed ook, want 

met het in 1993 getekende Energieakkoord1 is een trein in gang gezet die doordendert.  

Natuur-en milieuorganisaties zijn lange tijd de voorvechters geweest voor natuur en landschap en de 

vrije horizon op zee. Maar met hun commitment aan het Energieakkoord hebben zij natuur en 

landschap op zee enigszins verweesd achtergelaten. Er lijken overal grote windparken te mogen 

komen, ook waar dat tot drie jaar geleden ondenkbaar was. Het motto is: “er is nu eindelijk geld voor 

windenergie, de schade aan natuur en landschap valt wel mee, het is nu of nooit”. 

 

Hollandse badplaatsen, maatschappelijke organisaties en toeristisch bedrijfsleven zien zich inmiddels 

geconfronteerd met de onverwachte gevolgen van het Energieakkoord: windparken vlak voor hun 

neus. Veel vakantiegangers blijken daar niet blij mee te zijn en dreigen onze kust de rug toe te keren. 

Er is dan ook al enkele tijd een heftige discussie gaande over de voor- en nadelen van windparken in 

het zicht van de Hollandse kust. Er is al veel over geschreven en er zijn acties gaande. Ditmaal niet 

van Greenpeace, maar ertegen. 

 

Dit rapport beziet of natuur en landschap inderdaad serieus in het geding is wanneer er windparken 

vlak voor de kust worden aangelegd. En zo ja, wie er dan voor die belangen moet gaan opkomen. 

 

Ook wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de Hollandse badplaatsen en de toeristische sector echt 

moeten vrezen voor verlies van de vrije horizon, voor verlies van bezoekers en banen - en voor hun 

imago en concurrentiepositie. 

 

Voor beide onderwerpen probeert Green Destinations om feiten en overwegingen naar voren te 

brengen die relevant kunnen zijn in de verdere belangenafweging. Het gaat hier om een verkenning 

en niet om een uitputtende studie. De komende maanden is immers nog een milieu effect rapport te 

verwachten over de aanleg van windpark in op 10 mijl van de kust. 

 

De discussie is nog niet gesloten. 

 

Albert Salman, 

Directeur, Green Destinations   

                                                 
1
 Energieakkoord voor duurzame groei, 2013. www.energieakkoordser.nl  
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1. HET BELEID ROND DE VRIJE HORIZON OP ZEE 
 

 

De vrije horizon op zee speelt al geruime tijd een belangrijke rol in het Nederlands ruimtelijk beleid. 

Hieronder een kort overzicht. 

 

1.1. Nota Ruimte (2004) 
 

Als vervolg op de diverse rijksnota's Ruimtelijke Ordening, werd in 2004 de Nota Ruimte2 uitgebracht. 

In de Nota Ruimte werd op diverse plaatsen gepleit voor het behoud van de vrije horizon. De Nota 

noemt de openheid (de ‘vrije horizon’) een belangrijke landschappelijke kwaliteit en 

rangschikt deze zelfs onder de kernkwaliteiten van de kust. 

De Nota Ruimte concretiseert de vrije horizon als: het uitzicht vanaf de gemiddelde hoogwaterlijn, met 

de blik naar zee. In de Nota Ruimte staat: “Voor de bouw van vanaf de gemiddelde hoogwaterlijn 

zichtbare permanente werken binnen de 12-mijlszone wordt buiten de gebieden die onder het VHR-

regime (Natura 2000) vallen alleen bij redenen van groot openbaar belang vergunning verleend op 

basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en de Wet Milieubeheer”. 

 

1.2. Beleidslijn Kust (2007) 
 

In de Beleidslijn Kust verzoekt het rijk de provincies en gemeenten om bij plannen en besluitvorming 

in de kust eveneens rekening te houden met de kernkwaliteiten van de kust en de vrije horizon zoals 

genoemd in de Nota Ruimte. De Beleidslijn Kust3 geeft een handreiking voor nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen. De benadering van de Beleidslijn is ‘ja mits’ in bestaand bebouwd gebied en ‘nee 

tenzij’ in onbebouwd gebied.  

 

1.3. Nationaal Waterplan 2009-2015 
 

In het Nationaal Waterplan 2009-20154 wordt een nieuw toetsingskader geschetst ten aanzien van 

vergunningplichtige activiteiten. Voor de kust wordt onder meer het volgende gesteld ten aanzien van 

het aspect belevingswaarde:  

Zichtbare permanente werken (daaronder worden bouwwerken verstaan die zes maanden of 

langer op hun plaats staan) binnen de 12 (zee)mijlszone worden niet toegestaan. Op basis van 

besluitvorming over windenergiegebieden binnen het zoekgebied voor de Hollandse kust, kan hier – 

door de plaatsing van windturbines aan de binnenrand van de 12-mijlszone – lokaal van 

worden afgeweken. Activiteiten van nationaal belang kunnen wel worden toegestaan in de 12-

mijlszone, wanneer er geen redelijke alternatieve locaties zijn en er geen significante effecten 

optreden op de bescherming van de kust. Schade aan de vrije horizon en recreatie en visserij dient 

dan zo beperkt mogelijk te zijn. 

  

                                                 
2
 Ministerie van VROM, Nota Ruimte, 2004. 

3
 Ministeries van VROM en Verkeer & Waterstaat, Beleidslijn Kust, 2007. 

4
 Ministeries van VROM, Verkeer & Waterstaat en LNV, Nationaal Waterplan, 2009. 
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1.4. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 
 

In de definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, 2012)5 schetst het Rijk ambities van 

het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040. De SVIR noemt het handhaven van het 

vrije zicht op de horizon vanaf de kust tot 12 zeemijl één van de vijf ruimtelijke nationale 

opgaven voor de Noordzee. 

In aanvulling hierop wordt het volgende gesteld met betrekking tot toerisme en recreatie: 

 Faciliteren en stimuleren van de toerisme- en recreatiesector als netwerkpartner in een 

samenwerking tussen ondernemers, markt- en kennisinstellingen in een ‘topteam’. 

 Het Rijk voert overleg met decentrale overheden en andere partijen als de ruimtelijke planning 

of andere beleidsontwikkelingen op de Noordzee invloed hebben op de zee- en 

kustrecreatie. 

Daarnaast stelt het SVIR ten aanzien van de Noordzee: 

 Bij het construeren van ruimtelijk beleid moet, mede gelet op de implementatie van de 

richtlijn voor maritieme ruimtelijke planning, specifiek aandacht worden geschonken aan de 

wisselwerking tussen land en zee. 

 

1.5. Europese Richtlijn voor Maritieme Ruimtelijke Planning (2014) 
 

Op 23 juli 2014 is een Europese kaderrichtlijn voor maritieme ruimtelijke planning van kracht 

geworden6. Hiermee zijn Europese lidstaten gehouden aan onder meer de volgende beginselen: 

 

(9) Maritieme ruimtelijke planning zal bijdragen aan het doeltreffende beheer van maritieme 

activiteiten en het duurzame gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van zeeën en kusten, door een 

kader te scheppen voor consistente, transparante, duurzame en wetenschappelijke besluitvorming. 

Om de doelstellingen te verwezenlijken moeten in deze richtlijn verplichtingen worden vastgelegd om 

een maritiem planningsproces op te stellen dat moet leiden tot een maritiem ruimtelijke plan of 

maritieme ruimtelijke plannen; in een dergelijk planningsproces moet rekening worden gehouden 

met de wisselwerkingen tussen land en zee […]. 

 

(16) Mariene activiteiten en kustactiviteiten zijn vaak nauw met elkaar verweven. Bij maritieme 

ruimtelijke planning moet rekening worden gehouden met de wisselwerkingen tussen land en zee 

teneinde het duurzame gebruik van de maritieme ruimte te bevorderen. Daarom kan maritieme 

ruimtelijke planning een zeer nuttige rol spelen bij het bepalen van richtsnoeren in verband met het 

duurzame en geïntegreerde beheer van menselijke activiteiten op zee, de instandhouding 

van het leefmilieu, de kwetsbaarheid van ecosystemen aan de kust, erosie en sociale en 

economische factoren. Maritieme ruimtelijke planning moet erop gericht zijn om de maritieme 

dimensie van bepaalde gebruiksfuncties of activiteiten aan de kust en de effecten daarvan te 

combineren, en uiteindelijk een geïntegreerde en strategische visie mogelijk te maken. 

  

                                                 
5
 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, 2012. 

6
 Richtlijn 2014/89/EU. 
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1.6. Het Kabinetsbeleid sinds het Energieakkoord 
 

In het “Energieakkoord voor duurzame groei”(september 2013) is vastgelegd dat in 2023 op het 

Nederlandse deel van de Noordzee windmolenparken moeten zijn gebouwd met een piekvermogen 

van 4.450 megawatt. [….] Dat komt neer op 3% van het totale energieverbruik in 2023. Aanvullend 

op de bestaande parken en de vergunningen die reeds worden voorbereid, betekent dat dat er vanaf 

2015 voor 3.450 megawatt aan windmolens bij moet komen. Dat moet zo goedkoop mogelijk 

gebeuren, rekening houdend met de vele andere belangen op de Noordzee. 

 

Op 29 september 2013 brengt Rijkswaterstaat het Milieueffectrapport Rijksstructuurvisie 

Windenergie op Zee - Hollandse Kust (PlanMER HK) uit. RWS schrijft hierin: “Vanwege de veelheid 

van effecten en de wens om te komen tot een duurzame ontwikkeling van de Noordzee is gekozen 

voor de milieubeoordeling op basis van PEOPLE, PLANET, PROFIT.” 

 

In de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee 7(december 2013) wijst het kabinet de 

gebieden aan voor de bouw van windmolenparken op zee. Het gaat om het gebied Hollandse Kust en 

het gebied ten Noorden van de Waddeneilanden. Ook kijkt het kabinet daarvoor naar de eerder 

aangewezen gebieden 'Borssele' en 'IJmuiden Ver'. Daarnaast doen de ministeries van IenM en EZ een 

haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor windparken dichter bij de kust, binnen de 12-

mijlszone. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Fig. 1. Kaartje uit de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee.  

                                                 
7
 Ministeries van IenM en EZ, Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, dec. 2013. 
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Het kabinet heeft in september 2014 aangegeven de eerder genoemde doelstelling van 3.450 MW te 

willen realiseren binnen de windenergiegebieden Borssele, Zuid-Holland en Noord-Holland: Dichterbij 

de kust is het realiseren van windenergie op zee goedkoper dan verder op zee. Het kabinet wil aan de 

gebieden Zuid- en Noord-Holland een strook van maximaal twee nautische mijl toevoegen binnen de 

12-mijlszone waardoor het gebied ruimtelijk- en kostenefficiënter gebruikt kan worden. De gebieden 

binnen de 12-mijlszone zijn nog niet aangewezen en vallen buiten het beleid van de Beleidsnota 

Noordzee. Het besluit tot aanwijzing zal worden uitgewerkt in een partiële herziening van het 

Nationaal Waterplan 2016-2021. Hiertoe zal een milieueffectrapport worden opgesteld waarin 

alternatieven worden bezien. Ook zal een Passende Beoordeling worden opgesteld. 

 

1.7. Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021 
 

Ruimtelijke ontwikkeling Kust. Ten aanzien van het beleid voor de kust stelt het Rijk het volgende: 

Met de Nationale Visie Kust uit 2013 hebben de gezamenlijke overheden een integrale visie 

neergezet voor de ontwikkeling van een veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust. […] 

Ontwikkelingen langs de kust hebben invloed op de zee en vice versa. […] Het kabinet vindt deze 

land-zee interacties belangrijk. Ze hebben inmiddels een plaats gekregen in het proces voor maritieme 

ruimtelijke planning, conform de nieuwe Europese Richtlijn maritieme ruimtelijke planning, en 

daarmee ook in de Beleidsnota Noordzee. Het vrije zicht op de horizon vanaf de kust naar zee 

blijft een ruimtelijke kwaliteit van nationaal belang. Waar dit belang conflicteert met andere 

nationale belangen, vindt een zorgvuldige afweging plaats. 

 

Ruimte voor windenergie op zee. Over dit onderwerp schrijft het Rijk het volgende: 

In het Energieakkoord voor duurzame groei is met de betrokken partijen afgesproken dat 4.450 MW 

aan windvermogen op zee operationeel is in 2023. Dit betekent dat in aanvulling op de bestaande 

parken en parken in aanbouw 3.450 MW aan extra windenergie op zee gerealiseerd moet zijn. 

In NWP 2009-2015 waren de gebieden Borssele en IJmuiden Ver aangewezen en de gebieden 

Hollandse Kust en Ten noorden van de Waddeneilanden als zoekgebieden benoemd. In 2014 zijn- via 

een tussentijdse wijziging van het NWP 2009-2015– de gebieden Hollandse Kust en Ten noorden van 

de Waddeneilanden aangewezen voor windenergie op zee. Dit beleid wordt voortgezet in het NWP 

2016-2021. 

Om de doelstelling te kunnen bereiken, zijn extra beleidsinspanningen en investeringen nodig. De 

opgave is om – gegeven de beschikbare ruimte binnen de aangewezen gebieden en nog aan te wijzen 

windenergiegebieden – windparklocaties te vinden waar kosteneffectieve realisatie van 3.450 MW 

mogelijk is, rekening houdend met de andere belangen op de Noordzee. 

 

1.8. Kosten van windenergie op zee 
 

Per brief van 26 september 2014 heeft het kabinet het voornemen bekendgemaakt om een strook 

tussen de 10 en 12 mijl uit de kust te gebruiken voor wind op zee op twee locaties voor de kust van 

Noord- en Zuid-Holland.  

Uit de brief van de minister van EZ van 7 november 2014 blijkt dat de motivatie daarvoor strikt van 

financiële aard is: met het gebruik van de strook tussen 10 en 12 mijl zou circa 1,2 miljard euro 

kunnen worden bespaard. 
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Op 23 maart 2015 schreef de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer: Op basis van 

de afspraken in het Energieakkoord en de toen gehanteerde basiselektriciteitsprijs is de maximale 

subsidie bij het afsluiten van het Energieakkoord ingeschat op ruim 18 miljard euro. Op basis van de 

lange termijnelektriciteitsprijs zoals gehanteerd in de Nationale Energieverkenning 2014 zijn de 

verwachte subsidiekosten ruim 12 miljard euro voor de periode 2019-2038.8 

 

Helaas blinkt het dossier nog niet uit in een helder inzicht in de kosten. 

Uit de MKEA kan worden geconcludeerd dat de aanleg van de Hollandse Kust niet goedkoper wordt 

door binnen de 12 mijlszone te gaan bouwen. Het is hoogstens een schaalkwestie. In de samenvatting 

is te lezen: “De wijze waarop wordt omgegaan met de bescherming van de mantelmeeuwkolonies 

heeft dus meer invloed op de kosten dan het al of niet bouwen binnen de 12 mijlszone.” Met andere 

woorden: bouwen binnen de 12 mijlszone wordt alleen goedkoper als soepel kan worden omgegaan 

met ecologische handhavingsdoelstellingen voor beschermde soorten.9 

 

De stichting Vrije Horizon wijst er op dat er ook belangrijke besparingen mogelijk zijn met betrekking 

tot de veronderstelde meerkosten van een locatie buiten de 12 laatste zone. Windparken buiten die 

zone zijn – met een gekapitaliseerde waarde over 20 jaar – tussen de € 200 en € 700 miljoen duurder 

dan er binnen. Dit is een extra investering van 0,6% tot 1,5% van het totaal te investeren bedrag, 

uitgaande van plaatsing van de gehele 3450 MW binnen de 12-mijlszone.  

Binnen de 12-mijlszone kunnen echter slechts turbines geplaatst worden die goed zijn voor tussen de 

350 en 900 MW. De 900 MW houdt geen rekening met bestaande belemmeringen. De 350 MW houdt 

hier wel rekening mee. Dit betekent dat de besparingen slechts een klein deel van de eerder 

genoemde € 200 miljoen tot € 700 miljoen zullen bedragen: tussen de 10% – 25% hiervan. 

(http://vrijehorizon.nl/feiten-en-cijfers/). 

Het gaat dus waarschijnlijk om meerkosten van nog geen € 200 miljoen. Over een periode van 20 jaar 

is dat €10 miljoen per jaar. 

 
Deze €10 miljoen per jaar kunnen we dan al meteen wegstrepen tegen één van die posten die bijna 

terloops in kosten vergelijkingen zijn opgenomen: bijvoorbeeld de meerkosten die op termijn moeten 

worden gemaakt om onze kustverdediging in stand houden, wanneer binnen de 12 mijlszone 

windparken worden gebouwd. Dit zal dan namelijk deels gebeuren in het gebied dat bestemd is als 

zandwinning locatie voor de kustverdediging. Indien wordt uitgegaan van het advies van de 

Deltacommissie om de hoeveelheid zandsuppletie (ter bescherming van de Nederlandse kust tegen 

afslag en zeespiegelstijging) op te voeren, dan is de zandvoorraad binnen de 12 mijlszone voor 

minder lang toereikend en zal er verder moeten worden gevaren (om de windparken heen). 

Meerkosten zullen dan €7 tot 15 miljoen per jaar gaan bedragen.10  

  

                                                 
8
 Ministerie van Economische Zaken, Kosten windenergie op zee. Kamerbrief 23 maart 2015. 

9
 Decisio, Maatschappelijke Kosteneffectiviteit van ruimtelijke opties voor offshore Windenergie. MKEA Windenergie 

Noordzee, eindrapport 2010, samenvatting, pag. XV. 
10

 Decisio, Maatschappelijke Kosteneffectiviteit van ruimtelijke opties voor offshore Windenergie. MKEA 

Windenergie Noordzee, eindrapport2010, pag. 104. 
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1.9. Het alternatief “IJmuiden Ver” 
 

Als reactie op het oude vergunningenbeleid (van vóór het Energie akkoord) is vanuit het bedrijfsleven 

gepleit voor grotere windparken verder op zee, die niet zichtbaar zijn vanaf de kust. Een daarvan is 

het gebied IJmuiden Ver, ca. 60 km voor de Noord-Hollandse kust. Deze locatie is opgenomen in de 

Routekaart voor windenergie op zee van de regering11. 

Het Platform Maritieme Windmolenparken heeft IJmuiden Ver naar voren gebracht als een uitstekend 

alternatief voor de windparken “Hollandse Kust”. Het Platform en de stichting Vrije Horizon noemen de 

volgende voordelen van IJmuiden Ver:  

 groter dan alle gebieden voor de Hollandse Kust bij elkaar, er is ruimte om de daarvoor 

geplande 2100 MW te plaatsen; het maakt het realiseren van de wind op zee-doelstellingen 

van dit kabinet mogelijk voor 2020 en 2023; en er zijn verdere uitbreidingsmogelijkheden; 

 een 9% hogere windopbrengst (metingen van Essent op IJmuiden Ver); 

 er zijn hogere turbines mogelijk, daardoor meer opbrengst per turbine, waardoor minder 

turbines nodig zijn voor realisatie van de 2100 MW; 

 daardoor ook minder kosten voor fundering, bekabeling en turbines (schreef ook het CPB al in 

2011 - Second opinion MKEA van ruimtelijke opties voor offshore Windenergie); 

 een grote locatie levert schaalvoordelen op bij zowel aanleg als onderhoud; 

 geen zichtbaarheid vanaf de kust; 

 creëren van banen in de offshore (vergelijkbaar met Hollandse Kust). 

Ook wijzen zij op een strategisch voordeel. Volgens direct betrokkenen “komt er voor 2030 een 

Europees netwerk op zee. Dit netwerk verbindt de turbinevelden van Groot-Brittannië, Noorwegen, 

Denemarken, Duitsland, Nederland en België, zodat de energievraag en -toewijzing slimmer kan 

plaatsvinden. IJmuiden Ver ligt precies binnen dit netwerk. Daardoor minder kabels, dus minder 

kosten bij aansluiting op dit netwerk. De door de minister geclaimde kostenbesparingen van nu 

(Hollandse kust) zijn de toekomstige meerkosten bij aansluiting van deze velden op dit netwerk op 

zee.” (http://vrijehorizon.nl/feiten-en-cijfers/)  

 

Van Oord en Siemens hebben laten weten dat IJmuiden Ver niet tot kostenverhoging zal leiden, maar 

hebben dat tot dusver niet onderbouwd.  

Bij gebrek daaraan heeft minister Kamp IJmuiden Ver daarom in brieven aan de Tweede Kamer naar 

de langere termijn geschoven, omdat die optie €1,2 miljard meer subsidie zou vergen.  

Dit is grotendeels vanwege de aanleg van een langere kabel vanwege de grotere afstand tot de kust. 

Het was wellicht nuttig geweest als daarbij was toegelicht in hoeverre dit bedrag nu wel of niet een 

investering in het klimaatbeleid (en de lange termijn energiedoelstellingen) is.  

 

  

                                                 
11

 Rijkswaterstaat. Routekaart windenergie en aangewezen gebieden, 2014. 
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2. WINDPARKEN EN VISUELE IMPACT 
 

 

2.1. Hoe ver kun je kijken? 
 

Windturbines kunnen, indien deze waarneembaar zijn vanaf de kust, invloed hebben op de ervaring 

van dynamiek van de natuurkrachten en op de openheid, weidsheid, stilte en duisternis. De 

zichtbaarheid van het windpark vanaf de kust is afhankelijk van de afstand van het windpark tot de 

kust, de positie van de waarnemer en de algemene zichtbaarheid (contrast, helderheid) van het 

windpark. Des te groter de afstand tot de kust, des te minder zichtbaar de windturbines zullen zijn. 

De zichtbaarheid over grote afstand is afhankelijk van een combinatie van de volgende factoren:  

 kromming van de aarde; 

 perspectivische verkleining en hoogte van de waarnemer; 

 helderheid (heiigheid van de lucht, meteorologische zicht, seizoeneffecten)12. 

 

Kromming van de aarde. Blijkens de Scheepvaart-almanak kan een waarnemer op 8 m hoogte (een 

kleine persoon op een maaiveldhoogte van 6,5 m NAP (de minimale hoogte van de meeste boulevards 

van badplaatsen) verdwijnen objecten van 100m hoog pas na 25 mijl (48 km) achter de horizon. 

Objecten van 200 m (de turbines die naar alle waarschijnlijkheid zullen worden toegepast in de 

nieuwe windparken voor de Hollandse kust) verdwijnen pas na 34 mijl (63 km) achter de horizon. 

 

Hoe ver kun je kijken? Het KNMI maakt tabellen voor helderheid. In de het milieu effectenrapport 

Hollandse Kust (PlanMER) wordt verwezen naar een tabel die door het KNMI is opgesteld aan de hand 

van het zicht rond De Kooy en die is opgenomen in een eerder rapport van Rijkswaterstaat.13 

Hieruit blijkt dat het zicht op zeer heldere dagen nog iets groter is dan 40 km. 

 

Nachtelijke windparkverlichting. In de nachtelijke uren geven de turbinelichten een grote visuele 

impact. Vanaf de stranden kan ’s nachts een beeld worden waargenomen dat doet denken aan een 

nabijgelegen bedrijventerrein. Volgens de MER Q7 Luchterduinen heeft de markeringsverlichting een 

bereik van ca. 10 km14. Deze belofte is niet door de bouwers nagekomen, aangezien het park 

Luchterduinen 's nachts zelfs vanuit Katwijk te zien is, op een afstand van 26 km. Hieruit blijkt dat de 

nachtelijke zichtbaarheid van (verlichte) windparken even groot kan zijn overdag, uiteraard eveneens 

afhankelijk van de afstand. Dit verschijnsel doet afbreuk aan de nacht-beleving van zee en strand.  

 

 

2.2. De zichtbaarheid van de parken Hollandse Kust 
 

In de PlanMER Hollandse Kust (PlanMER) schrijven Royal HaskoningDHV en RWS onder meer:  

 “In alle varianten staan de windmolens minimaal 22 km vanaf het strand van Noord- en Zuid- 

Holland. In alle varianten zal vanaf het strand op een groot deel van de horizon het bovenste 

deel van de windmolens zichtbaar zijn. […] Deze zichtbaarheid geldt voor een beperkt aantal 

                                                 
12

  MER Offshore windpark Q7 WP, p. 146-149 
13

 RWS - RHK, Beleving en maatschappelijke aspecten zichtbaarheid windturbines Noordzee, 2010, pag. 17. 
14

 MER Offshore windpark Q7 WP, p. 149 
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dagen per jaar. In de zomer is dat bij gemiddelde weersomstandigheden 31% van het aantal 

dagen, over het gehele jaar bezien is dat 19%.” 

Dit is niet geheel juist. Wanneer je beter naar de KNMI-bron kijkt blijken die percentages  

resp. 43 en 26% te zijn. 

  “Turbines die verder weg staan dan 35 km zijn vanaf kust niet te zien.”  

Ook dit is niet geheel juist, wanneer we naar de KNMI-bron kijken. Bovendien is deze 

stelling in tegenspraak met de door velen bevestigde praktijkwaarnemingen vanuit Noordwijk, 

van waaruit op ca. 100 dagen per jaar de pijpen van de elektriciteitscentrales op de 

Maasvlakte te zien zijn. Deze afstand bedraagt 42 km. 

 

Daarnaast schrijven RWS en Royal HaskoningDHV:  

“[…] uit de onderzoeken […]blijkt dat de “dominantie” van de windturbines in het beeld van de 

waarnemer een negatief effect heeft op de beleving van het strand en de zee. Componenten die deze 

beelddominantie bepalen zijn afstand, omvangen tijdstip, zoals de ondergaande zon die de 

zichtbaarheid van turbines vergroot. […]. Er zijn echter geen visualisaties met ondergaande zon 

gebruikt.”15 

De vraag is waarom niet. Een gemiste kans lijkt het. 

 

In de aanloop naar de bouw van een windpark voor de kust van de Amerikaanse staat Delaware is 

onderzoek gedaan onder strandbezoekers. Op de vraag aan de strandbezoekers of men wel naar 

hetzelfde strand zal terugkomen bij plaatsing van turbines op 12 NM afstand blijkt dat 93,7% van de 

strandbezoekers daar positief op antwoordt.16  

Rijkswaterstaat en Royal HaskoningDHV gebruiken dit soort cijfers om aan te tonen dat er geen effect 

is. Dit gebeurt vaker, maar het tegendeel is waar: uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk dat 6,3% 

van de strandbezoekers aangeeft voortaan naar een ander strand te gaan; 4,3% zal op zoek gaan 

naar een ander strand in dezelfde staat (Delaware); 2,0% zou helemaal niet meer naar een strand 

gaan in dezelfde staat. 

6,3% lijkt een gering effect. In hoofdstuk 4 zullen we echter zien dat dit kleine percentage grote 

gevolgen kan hebben. 

 

De soms onnauwkeurige informatie en (mogelijk onbedoeld) eenzijdige interpretaties in de 

MER zijn niet bevorderlijk voor het vertrouwen in de overheid en in de bouwers van 

windparken. De vraag rijst wat nu eigenlijk wel en wat niet moet worden geloofd. 

Het zou voor de hand hebben gelegen dat de initiatiefnemers of het bevoegd gezag de zichtbaarheid 

van de parken Hollandse Kust grondiger en meer beeldend zouden hebben vergeleken met bestaande 

windparken (Egmond, Prinses Amaliapark en Luchterduinen) en met windparken verder weg. Daarmee 

zouden betrokkenen meer houvast hebben gehad over de mate van zichtbaarheid en minder het 

gevoel dat zij het bos in worden gestuurd.  

 

Vanwege het belang van de mate van zichtbaarheid van windpark Hollandse Kust ten opzichte van 

bestaande en nieuwe parken wordt dit aspect in par 2.3 van dit rapport uitgewerkt.  

 

                                                 
15

 RWS – RHK, MER Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee: Hollandse Kust, 2013, pag. 67. 
16

 M.B. Lilley et al. (2010). The Effect of Wind Power Installations on Coastal Tourism. Energies, 3, 1-22. 
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Het verminderen van de zichtbaarheid 

De PlanMER spreekt wel de mogelijkheden ter vermindering van de zichtbaarheid van de windparken. 

Naast de constatering “Hoe verder hoe minder zichtbaar” beveelt de PlanMER aan: 

“Beperk de dominantie van turbines in het beeld. De mate waarin de windturbineparken beslag 

leggen op de horizon op zee doorslaggevend zal zijn in de beleving van parken. De vraag is waar de 

grens is waarop de windturbines dominant worden. Een eerste handvat biedt de ontwerpstudie (RH, 

2005). De horizontale beeldhoek voor windparken krijgt hierin een maximum van 1/8 van de open 

ruimte, ofwel 15%. Een maximum in verticale zin is een verhouding van de hoogte van de turbine tot 

de maat van de ruimte van 1 : 50. Zowel het 10 nm als het 12 nm park blijven ver onder het 

voorgestelde maximum voor verticale dominantie.”  

 

Voor de belangrijkste badplaatsen heeft Green Destinations de horizontale beeldhoek voor de 

windparken Hollandse Kust A en B berekend als percentage van de vrije horizon op zee. Zie tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Bedekking van de vrije horizon op 

zee in %, als gevolg van het park Hollandse 

Kust. De horizon op zee is in beginsel 180 

graden, maar is per badplaats bepaald vanaf 

het centrum van de boulevard aan de hand van 

kaarten van RWS en de offshore industrie. 

 

Blijkens tabel 2.1 zal de horizontale 15% norm 

worden overschreden voor alle badplaatsen van 

de Hollandse kust. Windparken dreigen reeds 

op 12 zeemijl dominant te worden voor alle 

Hollandse badplaatsen. In geval van aanleg op 

10 zeemijl uit de kust zal dit beeld nog eens 

worden versterkt, temeer daar de parken groter zullen lijken door de geringere afstand. 

 

Advies van de Commissie MER 

De Commissie MER schrijft in haar persbericht en rapport van 3 juli 2015:  

“Windturbines die binnen de 10 NM en 12 NM vanaf de kust worden geplaatst zullen - afhankelijk van 

de meteorologische omstandigheden - vanaf de kust zichtbaar zijn. Daarmee beïnvloeden deze 

turbines de beleving van de kernkwaliteiten van het landschap van de Noordzee (openheid, weidsheid, 

natuurlijkheid en vrije horizon).” 

De Commissie wijst erop dat in het Nationaal Waterplan 2016-2021 de vrije horizon een ‘ruimtelijke 

kwaliteit van nationaal belang’ wordt genoemd. De Commissie vraagt dan ook om de zwaarte van dit 

milieueffect te beoordelen en om naast de in de Notitie R&D voorgestelde criteria zichtbaarheid en 

beleving ook het criterium dominantie te onderzoeken. 

 

Uit publieksenquêtes en onderzoeken blijkt dat de mate van “ergernis” onder strandbezoekers afhangt 

van de afstand van windparken tot het strand en de omvang en de zichtbaarheid ervan. Ook worden 

over de visuele impacts van de parken op 10 of 12 mijl uit de kust vaak gesteld dat deze afstand 

groter is dan die van het windpark op 8 NM (13 km) uit de kust van Egmond aan Zee. Hierbij wordt 

gemakshalve vaak vergeten dat de Egmondse windturbines veel lager zijn dan die voor de Hollandse 

Kust gepland zijn en ook op een minder groot deel van de horizon te zien zijn. 

Badplaats 

bedekking vrije horizon in % 

windpark op 
12 mijl 

windpark op 
10 mijl 

Petten 37 40 

Bergen a/Zee 34 40 

Egmond a/Zee 31 40 

Castricum a/Zee 27 34 

Zandvoort 45 50 

Noordwijk 39 43 

Katwijk 40 44 

Kurhaus Scheveningen 36 39 

Monster-Ter Heijde 23 27 

Hoek van Holland 16 22 
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Fig. 2. Foto impressie, gebruikt in het RWS-ZKA recreatie-onderzoek uit 2013 17 

 

 

Fig. 3. Artist impression van het geplande windmolenpark vanuit Zandvoort (uitsnede).18
  

 

2.3. Vergelijking van de plannen met bestaande windparken 
 

Er is het afgelopen jaar veel geschreven over de visuele impact van windparken. Zowel rijksoverheid 

als particuliere sector in de betrokken badplaatsen hebben visualisaties gemaakt. Die geven vaak een 

prachtige indruk, maar het blijft lastig om daarmee de zichtbaarheid van windparken onderling te 

vergelijken. Het is merkwaardig dat het rijk dat in milieu effect rapportages heeft nagelaten. Vandaar 

dat Green Destinations een methode ontwikkeld heeft om de zichtbaarheid (visuele impact) van 

windparken vanuit verschillende locaties onderling te vergelijken. Allereerst zijn de plannen in kaart 

gebracht en vergeleken met de aanwezige windparken aan de hand van de Routekaart 

(Rijkswaterstaat) en gegevens van de offshore industrie. De samenvatting hiervan is te zien in 

tabellen 2.2 en 2.3. 

Green Destinations heeft verdere berekeningen uitgevoerd aan de van de contouren in de Routekaart 

van Rijkswaterstaat en andere beschikbare gegevens, w.o. van KNMI, Scheepvaart Almanak, Meteo 

Consult en offshore industrie. De resultaten zijn samengevat in de tabellen 2.4 t/m 2.9.  

 

                                                 
17

 RWS-ZKA, Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme, 2013. 
18

 Zandvoort, Thalassa, fotomontage exact op schaal. Foto: i-photo.nu en Bint Architecten, Den Haag 
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Uit tabellen 2.2, 2.4 en 2.5 blijkt dat de nieuw geplande windparken boven het Noordzeekanaal 

niet zozeer dichterbij de kust komen dan de bestaande, maar wel hoger zijn en dat de bedekking 

van de horizon op heldere dagen overal minimaal tweemaal zo groot wordt. 

De nieuw geplande windparken in Zandvoort en in Zuid-Holland komen dichterbij dan de 

bestaande, de windmolens zijn hoger en de bedekking van de horizon neemt toe met een 

factor 3 tot 5. Scheveningen krijgt voor het eerst uitzicht op windmolens. 

 

Green Destinations heeft de zichtbaarheid van bestaande en voorgestelde windmolenparken met 

elkaar vergeleken. Het resultaat is te zien in tabel 2.6. Als norm van “zichtbaarheid” is het zicht op het 

park Luchterduinen vanuit Noordwijk genomen. Deze zichtbaarheid geldt niet alleen overdag bij helder 

weer (bij een zicht van 25-30 kilometer), maar ook voor de nachtelijke zichtbaarheid van turbine-

lichten: ook deze zijn op heldere nachten op 30 km afstand goed te zien. 

 

Tabel 2.2. Badplaatsen van waaruit windparken zichtbaar zijn of zullen zijn, deel A: ten noorden van 

het Noordzeekanaal. Aangegeven is: de afstand tussen badplaats en windpark (in kilometers); de 

totale hoogte (turbine-toren plus rotorblad, in meters boven zeeniveau); en het deel van de horizon 

waarop windmolens zichtbaar zijn of zullen zijn (in graden). 

 

Badplaats Windpark 
Afstand (in 

km) 

Totale 
hoogte (in 

m) 

Horizon 
segment 

(in graden) 

ZW Texel Plan Hollandse Kust-Noord 12 mijl  40 202 3 

  Plan Hollandse Kust-Noord 10 mijl  32 202 11 

Huisduinen (Den Helder) Plan Hollandse Kust-Noord 12 mijl  36 202 15 

  Plan Hollandse Kust-Noord 10 mijl  30 202 22 

Petten NoordzeeWind OWEZ (2007) 23 115 12 

  Plan Hollandse Kust-Noord 12 mijl  27 202 34 

  Plan Hollandse Kust-Noord 10 mijl  19 202 39 

Bergen a/Zee NoordzeeWind OWEZ (2007) 13 115 29 

  Plan Hollandse Kust-Noord 12 mijl  23 202 54 

  Plan Hollandse Kust-Noord 10 mijl  18,5 202 69 

Egmond a/Zee NoordzeeWind OWEZ (2007) 10 115 29 

  Plan Hollandse Kust-Noord 12 mijl  22 202 52 

  Plan Hollandse Kust-Noord 10 mijl  18,5 202 68 

Castricum a/Zee NoordzeeWind OWEZ (2007) 10 115 26 

  Luchterduinen (2015) 32 99 7 

  Plan Hollandse Kust-Noord 12 mijl  22 202 46 

  Plan Hollandse Kust-Noord 10 mijl  18,5 202 57 

  Plan Hollandse Kust-Zuid 12 mijl  32 202 13 

  Plan Hollandse Kust-Zuid 10 mijl  30 202 17 

Velsen; Wijk a/Zee NoordzeeWind OWEZ (2007) 16 115 15 

  Prinses Amalia park (2008) 23 99 9 

  Luchterduinen (2015) 28 137 11 

  Plan Hollandse Kust-Noord 12 mijl  28 202 35 

  Plan Hollandse Kust-Noord 10 mijl  20 202 44 

  Plan Hollandse Kust-Zuid 12 mijl  30 202 22 

  Plan Hollandse Kust-Zuid 10 mijl  28 202 26 
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Tabel 2.3. Badplaatsen van waaruit windparken zichtbaar zijn of zullen zijn, deel B: ten zuiden van het 

Noordzeekanaal. Zie voor toelichting tabel 2.2. 

 

Badplaats Windpark 
Afstand (in 

km) 

Totale 
hoogte (in 

m) 

Horizon 
segment 

(in graden) 

Zandvoort NoordzeeWind OWEZ (2007) 23 115 13 

  Prinses Amaliapark (2008) 28 99 8 

  Luchterduinen (2015) 23 137 18 

  Plan Hollandse Kust-Noord 12 mijl  34 202 28 

  Plan Hollandse Kust-Noord 10 mijl  28 202 36 

  Plan Hollandse Kust-Zuid 12 mijl  24 202 44 

  Plan Hollandse Kust-Zuid 10 mijl  20 202 44 

Noordwijk Luchterduinen (2015) 24 137 16 

  Plan Hollandse Kust-Zuid 12 mijl  22 202 63 

  Plan Hollandse Kust-Zuid 10 mijl  18,5 202 69 

Katwijk Luchterduinen (2015) 26 137 15 

  Plan Hollandse Kust-Zuid 12 mijl  23 202 64 

  Plan Hollandse Kust-Zuid 10 mijl  19 202 71 

Kurhaus Scheveningen Luchterduinen (2015) 34 137 5 

  Plan Hollandse Kust-Zuid 12 mijl  26 202 57 

  Plan Hollandse Kust-Zuid 10 mijl  24 202 63 

Monster-Ter Heijde Luchterduinen (2015) 43 137 0 

  Plan Hollandse Kust-Zuid 12 mijl  28 202 34 

  Plan Hollandse Kust-Zuid 10 mijl  28 202 39 

Hoek van Holland Plan Hollandse Kust-Zuid 12 mijl  30 202 23 

  Plan Hollandse Kust-Zuid 10 mijl  30 202 32 

 

Tabel 2.4. Vergelijking van de huidige windparken en de voorstellen van de regering voor windparken 

op 10 mijl uit de kust: de afstand tot de eerste rij windmolens, gemeten vanaf het midden van de 

boulevard (in kilometers). Voorbeeld: een toename factor 0,9 betekent: volgens de plannen komen er 

windmolens 10% dichterbij dan in de huidige situatie. 

 

Afstand van badplaats tot meest nabije windpark (in km) 

Badplaats Situatie 2015 Plan (2017-2023) Toename (factor) 

ZW-Texel   32   

Huisduinen (Den Helder)   30   

Petten 23 19 0,8 

Bergen a/Zee 13 13 1 

Egmond a/Zee 10 10 1 

Castricum a/Zee 10 10 1 

Velsen; Wijk a/Zee 16 16 1 

Zandvoort 23 20 0,9 

Noordwijk 24 18,5 0,8 

Katwijk 26 19 0,7 

Kurhaus Scheveningen 34 24 0,7 

Monster-Ter Heijde 43 28 0,7 

Hoek van Holland 45 30 0,7 
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Tabel 2.5. Vergelijking van de huidige windparken en de voorstellen van de regering voor windparken 

op 10 mijl uit de kust: het deel van de horizon waarop windmolens zichtbaar zijn, gemeten als % van 

het vrije zicht op zee (in beginsel 180 graden, maar dit is per badplaats bepaald vanaf het centrum 

van de boulevard aan de hand van kaarten van RWS en de offshore industrie). Het % zoals 

aangegeven geldt alleen voor heldere dagen, met zicht tot ca. 30 km of meer. 

 

Bedekking vrije horizon op zee door windparken in % 

Badplaats Situatie 2015 Plan (2017-2023) Toename (factor) 

ZW-Texel 0 6   

Huisduinen (Den Helder) 0 13   

Petten 12 40 3,3 

Bergen a/Zee 17 40 2,4 

Egmond a/Zee 17 40 2,4 

Castricum a/Zee 19 44 2,3 

Velsen; Wijk a/Zee 21 41 2,0 

Zandvoort 16 50 3,1 

Noordwijk 10 43 4,3 

Katwijk 9 44 5 

Kurhaus Scheveningen 3 39 13 

Monster-Ter Heijde 0 27   

Hoek van Holland 0 22   

 

 

Tabel 2.6. Vergelijking van de zichtbaarheid van huidige windparken en de voorstellen van de 

regering, bij helder weer. Deze “zichtbaarheid bij helder weer” is een combinatie van (a) het % 

horizonbedekking door windmolens, (b) perspectivische hoogte (een object lijkt verder weg steeds 

kleiner) en (c) het geleidelijk verdwijnen van verre objecten achter de horizon (door de bolling van de 

aarde). Met het resultaat kan de opvallendheid (visuele impact) van windparken worden vergeleken 

op heldere dagen, met zicht tot 25-30 km of zelfs meer.  

De zichtbaarheid wordt in deze tabel vergeleken met die van park Luchterduinen vanuit Noordwijk 

(deze wordt hier op 1 gesteld). 

 

Relatieve zichtbaarheid van windmolens bij helder weer 

Badplaats Situatie 2015 Plan (2017-2023) Toename (factor) 

ZW-Texel 0 0,7   

Huisduinen (Den Helder) 0 1,5   

Petten 1,0 8,1 8,1 

Bergen a/Zee 2,0 9,3 4,6 

Egmond a/Zee 2,2 9,4 4,3 

Castricum a/Zee 2,1 9,1 4,4 

Velsen; Wijk a/Zee 1,9 8,3 4,5 

Zandvoort 2,2 9,8 4,6 

Noordwijk 1,0 7,8 7,8 

Katwijk 0,9 7,9 9,1 

Kurhaus Scheveningen 0,2 6,0 34 

Monster-Ter Heijde 0,0 3,5   

Hoek van Holland 0,0 2,6   
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Tabel 2.7. Vergelijking van het percentage van de dagen waarop er windparken zichtbaar zijn 

(jaargemiddelde). Dit aantal is sterk afhankelijk van de gemiddelde helderheid (heiigheid van de lucht, 

meteorologische zicht, seizoeneffecten) en is bepaald als factor van de afstand op basis van normen 

van het KNMI, die ook gebruikt zijn voor de PlanMER Hollandse Kust.19 

 

% dagen windpark zichtbaar, jaargemiddelde 

Badplaats Situatie 2015 Plan (2017-2023) Toename (factor) 

ZW-Texel 0 6   

Huisduinen (Den Helder) 0 8   

Petten 23 33 1,4 

Bergen a/Zee 53 53 1 

Egmond a/Zee 62 62 1 

Castricum a/Zee 62 62 1 

Velsen; Wijk a/Zee 44 44 1 

Zandvoort 23 31 1,3 

Noordwijk 21 33 1,6 

Katwijk 18 33 1,8 

Kurhaus Scheveningen 3 21 7 

Monster-Ter Heijde 1 13 13 

Hoek van Holland 0 8   

 
 
Tabel 2.8. Vergelijking van het percentage van de dagen waarop er windparken zichtbaar zijn in de 

drie zomermaanden. Dit aantal is sterk afhankelijk van de gemiddelde helderheid (heiigheid van de 

lucht, meteorologische zicht, seizoeneffecten) en is bepaald als factor van de afstand op basis van 

normen van het KNMI, die ook gebruikt zijn voor de PlanMER Hollandse Kust.20 

 

% dagen windpark zichtbaar, juni - juli - augustus 

Badplaats Situatie 2015 Plan (2017-2023) Toename (factor) 

ZW-Texel 0 11   

Huisduinen (Den Helder) 0 16   

Petten 38 48 1,3 

Bergen a/Zee 67 67 1 

Egmond a/Zee 77 77 1 

Castricum a/Zee 77 77 1 

Velsen; Wijk a/Zee 59 59 1 

Zandvoort 38 46 1,2 

Noordwijk 35 48 1,4 

Katwijk 30 47 1,6 

Kurhaus Scheveningen 7 35 5 

Monster-Ter Heijde 1 23 23 

Hoek van Holland 0 16   

 

  

                                                 
19 RWS – RHK, Milieueffectrapport Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee: Hollandse Kust, 2013 

20 RWS – RHK, Milieueffectrapport Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee: Hollandse Kust, 2013. 
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Tabel 2.9. Vergelijking van de gemiddelde zichtbaarheid over het jaar van huidige windparken en 

de voorstellen van de regering: dit is een combinatie van het aantal dagen per jaar waarop 

windparken zichtbaar zijn en de zichtbaarheid ervan gedurende die dagen. 

De gemiddelde zichtbaarheid wordt in deze tabel vergeleken met die van park Luchterduinen vanuit 

Noordwijk (deze wordt hier op 1 gesteld). 

 

Relatieve zichtbaarheid windparken over het jaar 

Badplaats Situatie 2015 Plan (2017-2023) Toename (factor) 

ZW-Texel 0 0,2   

Huisduinen (Den Helder) 0 0,6   

Petten 1,1 12,2 11 

Bergen a/Zee 5,1 16,6 3,3 

Egmond a/Zee 6,5 17,8 2,7 

Castricum a/Zee 5,4 15,6 2,9 

Velsen; Wijk a/Zee 2,7 9,8 3,6 

Zandvoort 2,2 11,1 5 

Noordwijk 1,0 12,2 12 

Katwijk 0,7 12,4 17 

Kurhaus Scheveningen 0,03 6,0 240 

Monster-Ter Heijde 0 2,2   

Hoek van Holland 0 1,0   

 

 
 

2.4. Conclusies: hoeveel neemt de zichtbaarheid toe? 
 

Onze berekeningen maken het mogelijk om een nauwkeurige voorspelling te doen over de 

zichtbaarheid van de door de regering voorgestelde windparken op 10 mijl uit de kust in vergelijking 

met thans bestaande windparken (OWEZ Egmond, Prinses Amaliapark en Luchterduinen). Uit de 

berekeningen en de tabellen kunnen onder meer de volgende conclusies worden getrokken: 

 

Voor de Noord-Hollandse kust: 

 

a. Voor het grootste deel van de kust boven het Noordzeekanaal (Velsen, Wijk aan Zee, 

Castricum, Egmond aan Zee, Bergen aan Zee) wordt de zichtbaarheid van windmolens bij 

helder weer vier tot vijfmaal zo groot als nu. In de Kop van Noord-Holland achtmaal. 

Als gevolg van minder helder weer wordt de gemiddelde zichtbaarheid over het jaar 

genomen drie tot viermaal zo groot. In de Kop van Noord-Holland elfmaal. 

 

b. Vanuit Zandvoort wordt de zichtbaarheid van windmolens bij helder weer ook vier tot 

vijfmaal zo groot ten opzichte van de huidige situatie. Omdat de nieuwe parken relatief 

dichterbij komen wordt de gemiddelde zichtbaarheid vijf maal zo groot als in de huidige 

situatie. In en rond de zomer zal gedurende de helft van de dagen de helft van de horizon 

bedekt zijn met duidelijk zichtbare windmolens; buiten het seizoen is dat minder. 
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Voor de Zuid-Hollandse kust: 

 

c. Vanuit Noordwijk zullen er anderhalf maal zo vaak windmolens te zien zijn als nu. 

Bij helder weer wordt de zichtbaarheid van die windmolens vanuit Noordwijk achtmaal zo 

groot als nu het geval is voor het windpark Luchterduinen. 

De gemiddelde zichtbaarheid over het jaar genomen wordt vanuit Noordwijk 12 maal zo 

groot als nu. In de zomer zal gedurende de helft van de dagen de centrale helft van de 

horizon bedekt zijn met duidelijk zichtbare windmolens; buiten het seizoen is dat minder. 

 

d. Vanuit Katwijk zullen er meer dan tweemaal zo vaak windmolens te zien zijn als nu. Bij 

helder weer wordt de zichtbaarheid van die windmolens vanuit Katwijk negenmaal zo groot 

als nu het geval is voor het windpark Luchterduinen. 

De gemiddelde zichtbaarheid over het jaar genomen wordt vanuit Katwijk 17 maal zo 

groot als nu. In de zomer zal gedurende de helft van de dagen de centrale helft van de 

horizon bedekt zijn met duidelijk zichtbare windmolens. 

 

e. Vanuit Scheveningen zal rond de zomer gedurende ruim 2 dagen per week de noordelijke 

helft van de horizon bedekt zijn met duidelijk zichtbare windmolens. 

De zichtbaarheid van die windmolens wordt zesmaal zo groot als de huidige visuele impact 

van het windpark Luchterduinen vanuit Noordwijk.  

 
 

2.5. Waar kun je zien hoe het ongeveer wordt? 
 

Het zou interessant zijn om ergens heen te kunnen gaan om een goede indruk te krijgen van de 

visuele impact van de regeringsplannen: waar kun je op een redelijk realistische wijze kunt ervaren 

hoe het er straks ongeveer gaat uitzien? 

Helaas is dat nergens het geval. 

 

Je zou nog het beste op een heldere dag naar Egmond aan Zee kunnen gaan en je voorstellen hoe het 

zou zijn als de windmolens 30% groter zouden zijn en als ze op een ongeveer twee en een half maal 

groter deel van de horizon zouden staan. 

 

Ook in het buitenland zijn er geen plaatsen waar je een goede indruk kunt krijgen. De enige suggestie 

die wij kunnen doen is om eens naar foto’s te kijken genomen vanuit het Engelse Skegness, waarbij je 

de eerste lijn windmolens moet wegdenken, want die staan nog dichter bij de kust dan de bij ons 

geplande parken. De windmolens van het Lincs park in Skegness (gebouwd in 2013) bezetten ook 

ongeveer de helft van de horizon, zijn kleiner dan de bij ons geplande, maar staan ook weer 

dichterbij. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2361335/Worlds-biggest-offshore-wind-farm-300-turbines-

built-Lincolnshire.html 
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3. WINDPARKEN EN NATUUR 
 

3.1. Natuurorganisaties eensgezind tegen locaties bij de kust 
 
Een van de punten die wat verwondering wekt in de discussie over windparken vlak voor de kust is 

dat ook Greenpeace en de Stichting Natuur en Milieu hiervoor pleiten en zich opstellen tegenover de 

burgers van de badplaatsen. Waren het niet de milieuorganisaties die de burgers probeerden uit te 

leggen dat natuur en landschap beschermd moest worden? Ook al omdat dat uiteindelijk ook een 

economisch belang is? De steun van milieuorganisaties voor windparken vlak voor de kust ligt voor 

velen dan ook niet voor de hand. Nog maar kort geleden lagen de kaarten heel anders. 

In 2005 verscheen de eerste integrale visie op ruimtelijke ordening en windmolens op zee: het rapport 

Frisse Zeewind. 

 

Al vanaf het begin werden de eerste overheidsdiscussies over offshore windparken vertroebeld door 

kostenoverwegingen en gebrek aan voldoende kennis over de natuur van de Noordzee. Een wildgroei 

van planvorming was het gevolg, niet gehinderd door enige kennis over de Noordzee natuur. Ook 

kwam er toestemming voor de aanleg van een eerste windpark op slechts 10 km uit de kust (Egmond 

aan Zee). Dit leidde tot breed verzet onder de achterban van de natuur- en milieuorganisaties, voor 

wie de zorg voor o.m. vogels en mariene ecologie lange tijd de leidraad is geweest voor de opstelling 

ten aanzien van windpark op zee. De belangrijkste uiting hiervan is het rapport Frisse Zeewind 

(2005), op basis van een verkennende studie van Stichting De Noordzee en Milieudefensie samen met 

Greenpeace, de Kustvereniging (Kust & Zee), Stichting Natuur en Milieu, Stichting Duinbehoud, 

Waddenvereniging, Stichting Reinwater, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland.  

Hierbij enkele quotes uit het rapport: 

“De gezamenlijke milieu- en natuurorganisaties vinden dat wind op zee ambitieus en 

zorgvuldig ontwikkeld moet worden. Windparken moeten daar komen waar de kans op schade 

aan de natuur minimaal is.” 

“De gezamenlijke milieu- en natuurorganisaties vinden dat de eerste windmolenparken op zee 

na NSW (Egmond a/Zee, red.) en Q7 (Prinses Amaliawindpark) ontwikkeld moeten worden in 

een blok voor de Hollandse kust buiten de 12-mijlszone en rekening houdend met de 

zichtbaarheid. Hierbij hebben de groene gebieden de voorkeur *). Daar zijn de risico’s voor de 

natuur het kleinst en kunnen tegen redelijke kosten windparken ontwikkeld.” 

“Rode kaders = beoogde (beschermde) zee-natuurgebieden*). 

Windmolenparken in rode kaders zullen de natuur- en milieuorganisaties niet steunen totdat 

er meer kennis is over de gevolgen van windparken op de natuur.” 

*) De ligging van de genoemde groene en rode gebieden zijn goed te zien op de Kansenkaart van 

Frisse Zeewind (fig. 4).  

De thans geplande windparken Hollandse Kust A en B (vlak voor de kust van Noord en Zuid Holland 

liggen grotendeels in het rode gebied op de kaarten van de natuur- en milieuorganisaties. Dit rode 

gebied strekt zich uit tot meer dan 30 km uit de kust van Noordwijk - Zandvoort. Het meest dichtbij 

gelegen groene gebied ligt bijna 45 km ten westen van Scheveningen. 

 

In de uit Frisse Zeewind voortvloeiende Kansenkaart (2008) wordt het standpunt van de gezamenlijke 

natuur- en milieuorganisaties (waarbij zich dan inmiddels ook het Wereld Natuurfonds en de 

klimaatorganisatie Stichting HIER hebben aangesloten) nog duidelijker in beeld gebracht. 
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Fig. 4. Kansenkaart (2008) voortvloeiend uit de studie Frisse Zeewind. Deze kaart is uitgebracht met 

uitdrukkelijke steun van de gehele Nederlandse natuur-, milieu- en klimaatbeweging. 
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De rijksoverheid heeft zich nooit veel aangetrokken van deze de handreiking van de gezamenlijke 

natuur- en milieubeweging. De kosten waren leidend. In een onduidelijke procedure werden 

scheepvaartroutes aangepast en windpark werden zo dicht mogelijk tegen de 12 mijlszone aan 

ingetekend. Jarenlang zijn natuur- en milieuorganisaties weinig te spreken geweest over het 

rijksbeleid, aan de ene kant omdat de milieuorganisaties een veel snellere ontwikkeling van windpark 

in zee wensten om aan CO2-emissie doelstellingen te voldoen (in het kader van het door hen 

gewenste klimaatbeleid) en aan de andere kant omdat natuurorganisaties weinig fiducie hadden in de 

mate waarin ecologie en vrije horizon echt een belangrijke rol speelden in de planvorming. 

 

In het spel voorafgaand aan het Energieakkoord (2013) heeft natuur op alle fronten kopje onder 

gegaan in de klimaatdiscussie. Vanaf dat moment moesten er zo snel mogelijk en zo veel mogelijk 

windmolens op zee komen, tegen zo laag mogelijke kosten. Het maakte voortaan niet langer uit waar 

dat gebeurde. De gedachte was dat elke locatie een goede was, omdat alle locaties nodig waren. En 

dus ook vlakbij de kust, al was het op het strand. 

 

3.2. Geldt de Kansenkaart nog steeds? 
 

Sinds het Energieakkoord kan men de milieubeweging vooral nog horen stellen dat de schade van 

windmolens op zee wel meevalt.  

Maar is dat ook zo? Men baseert zich vrijwel uitsluitend op twee bronnen: de MKEA Windenergie 

Noordzee uit 201021 en een artikel over het onderzoek van NoordzeeWind uit 2011 (een joint venture 

van Nuon en Shell Wind Energy) is verricht naar de gevolgen van de plaatsing van het windpark 

OWEZ, Egmond aan Zee (eigendom van NoordzeeWind).  

 

MKEA Windenergie Noordzee. Een belangrijke conclusie van dit rapport is dat varianten binnen het 

bezoekgebied van de windparken Hollandse Kust elkaar niet veel ontlopen, ook niet qua ecologie. Dit 

heeft velen in slaap gesust. Velen hebben zich niet gerealiseerd dat de MKEA geen vergelijking maakt 

met IJmuiden Ver. Wie bovendien verder leest, komt in de MKEA de volgende conclusies tegen: 

Al in de samenvatting: “een ander belangrijk punt is de afstand van windmolenpark tot de 

kust […]. Vanuit ecologisch oogpunt geldt: hoe verder uit de kust, hoe beter”.22  

 

“Naast (voor ) de kleine mantelmeeuw kunnen er gevolgen optreden voor trekvogels. De Noord-Zuid 

trek is omvangrijk en heeft langs de gehele Hollandse kust plaats. Met name het gebied tussen de 

kust en de 12 mijlszone kent grote stromen van vogeltrek. […] windmolenparken in de verschillende 

varianten conflicteren met name met de Noord-Zuid trek. De parken die buiten de 12 mijlszone liggen 

hebben naar verwachting weinig invloed op de vogeltrek. Voor parken binnen de 12 mijlszone is dit 

onbekend. De kans op aanvaringen tussen vogels en windturbines is hier groter I..]. Als algemene 

regel kan daarom gesteld worden: verder uit de kust is beter voor trekvogels.”23 

 

In alle varianten waarbij binnen de 12 mijlszone windparken worden gebouwd “zijn de effecten op 

trekvogels het grootst, aangezien dichter bij de kust wordt gebouwd en daar meer trekvogels vliegen. 

Voor de schelpdiereters en viseters geldt hetzelfde, evenals voor de broedvogels (zoals de 

                                                 
21

 Decisio, MKEA Windenergie Noordzee, eindrapport 2010. 
22

 Decisio, MKEA Windenergie Noordzee, eindrapport 2010, pag. XV. 
23

 Decisio, MKEA Windenergie Noordzee, eindrapport 2010, pag. 67. 
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kleine mantelmeeuw). […] Voor de verstoring van de kraamkamergebieden geldt over het 

algemeen ook dat een windmolenpark dichter bij de kust tot negatievere effecten leidt.”24 

 

Voor […] zeehonden geldt dat de gehele Noordzee kuststrook van Zeeland naar het waddengebied erg 

belangrijk is […]. Jaarlijks vindt een trek plaats van noord naar zuid om jongen groot te brengen en 

vervolgens weer terug. Dit gebeurt met name in het gebied tussen de kust en de 12 mijlszone. […] 

Voor zeehonden geldt dus ook: hoe verder uit de kust hoe beter. 25 

 

Onderzoek NoordzeeWind. In 2011 is door onderzoekers vanuit het WUR-NoordzeeWind team in de 

media volop gesteld dat de schade van windparken op de natuur nogal meevalt. Dit wordt niet 

onderbouwd door langjarige gegevens, de situatie van vóór de aanleg is matig gedocumenteerd en 

allerlei trends kunnen meerdere oorzaken hebben. Eén van de schrijvers van het artikel26 is 

medewerker van NoordzeeWind. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is eigenlijk dat we 

zoveel weten.  

Het rapport werd al daags na publicatie op diverse methodologische punten onderuit gehaald door 

deskundigen van TNO en andere instellingen op het gebied van marien onderzoek. 

Het gewraakte artikel kent onder meer de volgende beperkingen: 

 het rapporteert nog slechts over twee jaar onderzoek; 

 het onderzoek sluit niet overal goed aan bij metingen van vóór de aanleg van het park; 

 er is nog geen manier gevonden om vogelslachtoffers (die worden getroffen door 

molenwieken) te tellen; 

 het was nog niet goed mogelijk om onderwatergeluid te meten, de nummer één bron van 

verstoring voor onder meer zeezoogdieren; 

 toegenomen hoeveelheid bruinvis-geluiden binnen het windpark is door de onderzoekers 

toegeschreven aan toegenomen rust en voedsel (geen visserij) binnen het park, maar kan 

even goed worden toegeschreven aan de activiteit van slechts één dier … 

De onderzoekers geven op diverse punten toe dat de nadelige gevolgen van het windpark worden 

gecompenseerd door de voordelen van de uitsluiting van de visserij in het windpark. De vraag is of zo 

mag worden geredeneerd, want al vele jaren is sprake van het beperkt toelaten van visserij binnen 

parken en van grootschalige ontwikkeling van kweek van wieren, schaaldieren en vis binnen 

windparken.  

 

Bovendien blijkt uit het onderzoek dat er grote verschillen zijn met bevindingen in verschillende 

windparken elders in Europa wat betreft de ecologische gevolgen.  

Enkele voorbeelden: 

 elders zijn bruinvissen definitief verdwenen na de aanleg van een windpark. 

 veel windparken op zee worden gemeden door kwetsbare vogelsoorten, waardoor windparken 

kunnen leiden tot verlies van leefgebied en de parken mogelijk barrières zijn waarmee 

voedselgebieden worden afgesneden van broedgebieden. 

 de vogelsoorten die juist profiteren van de windpark in zijn onder meer algemene meeuwen-

soorten en aalscholvers; het is twijfelachtig of we daar blij mee moeten zijn; 

                                                 
24

 Decisio, MKEA Windenergie Noordzee, eindrapport 2010, pag. 68 
25

 Decisio, MKEA Windenergie Noordzee, eindrapport 2010, pag. 69. 
26

 H.J. Lindeboom et al. Short-term ecological effects of an offshore wind farm in the Dutch coastal zone; a 

compilation. Environ. Res. Lett 6 (2011). 
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 op de funderingen van de windturbines hebben zich allerlei organismen gevestigd die 

zeldzaam waren in de Noordzee en vaak alleen bekend waren van boorplatforms. Ook hiervoor 

is het soms de vraag of we daar blij mee moeten zijn. Je mag dezelfde “ zeldzame soorten” 

verwachten op de rotsblokken die af en toe door Greenpeace in zee worden gegooid om 

visserij onmogelijk te maken.  

Het is daarom frappant dat milieu- en klimaatorganisaties nog steeds het WUR-NoordzeeWind 

onderzoek citeren. Het onderzoek van WUR-NoordzeeWind werpt immers geen nieuw licht op de 

vergelijking tussen de aanleg van parken langs de kust ten opzichte van verder op de Noordzee. 

 

De conclusies en aanbevelingen van het rapport Frisse Zeewind en van de Kansenkaart staan ons 

inziens dan ook nog recht overeind. 

Dat de milieu- en klimaatorganisaties niet meer reppen over die conclusies en aanbevelingen lijkt 

vooral het gevolg van de pijnlijke keuze die is gemaakt tussen natuur en Energieakkoord. 

 

3.3. Willen alle natuur en milieuorganisaties windparken op 10 mijl? 
 

Niet alle natuur- en milieuorganisaties zijn even blij met het verlies van de vrije horizon op zee. In de 

achterban van met name de natuurorganisaties wordt de strategie van de top niet breed gedeeld. 

 

De twee natuur en milieuorganisaties die zich in het bijzonder met de Nederlandse kust bezighouden 

zijn nog altijd verklaard tegenstander van de aanleg van windpark en die vanaf de kust zichtbaar zijn. 

Dit zijn de Stichting Duinbehoud en de Vereniging Kust & Zee. Beide organisaties zijn indertijd ook 

betrokken geweest bij het initiatief “Frisse Zeewind”.  
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4. WINDPARKEN, TOERISME EN ECONOMIE 
 

4.1. Hebben windparken invloed op het toerisme? 
 

In het PlanMER schrijven Rijkswaterstaat en Royal HasKoningDHV onder meer: “Uit de literatuur is 

geen eenduidig effect af te leiden van windparken op recreatie en kusttoerisme.”27  

In de samenvatting van het PlanMER wordt daarom doodleuk geconcludeerd:  

Op basis van bestaand onderzoek en expert judgement is bepaald dat geen van de varianten een 

negatief effect zal hebben op het toerisme (…).28 

 

Beide stellingen zijn twijfelachtig, temeer omdat zij niet worden ondersteund door het rapport over 

zichtbaarheid van windparken, een bijlage bij het PlanMER.29 Bovendien heeft Rijkswaterstaat zelf 

laten onderzoeken wat de gevolgen van windparken op zee zijn voor recreatie en toerisme. Een vrije 

horizon op zee blijkt voor ruim 70% van de Nederlanders en ruim 80% van de Duitsers belangrijk tot 

zeer belangrijk. En een aanzienlijke groep strandbezoekers geeft aan het strand minder of niet meer 

te zullen bezoeken wanneer daar duidelijk zichtbare windparken in zee zullen staan 30. 

 

4.2. Het economische belang van het toerisme aan de Noordzeekust 
 

Het CBS berekent de totale bestedingen in de toerismesector in Nederland op €65 miljard per jaar. De 

totale toeristische toegevoegde waarde van €23 miljard tegen marktprijzen is goed voor een bijdrage 

van 3,6% aan het BBP. Het aantal banen schat het CBS op 590.000 (overeenkomend met 357.000 

voltijds).31  

De omvang van het inkomend toerisme is volgens het CBS €14,9 miljard per jaar; ook berekent het 

CBS dat maar liefst 13,4% van het inkomend toerisme zich afspeelt af in de badplaatsen van de 

Hollandse kust (excl. Waddeneilanden en Delta). Dit gaat om ca. €2 miljard per jaar. 

De omvang van het binnenlands toerisme is €40,7 miljard. Het CBS berekent dat 13% van de korte en 

lange binnenlandse vakanties van Nederlanders wordt besteed in de badplaatsen van de Hollandse 

kust (excl. Waddeneilanden en Delta). Dat is goed voor €5,3 miljard per jaar. 

Daarmee bedraagt het economisch belang van het toerisme in de Hollandse kustplaatsen ca. €7,3 

miljard per jaar.  

 

4.3. Impact van windmolens op strandbezoekers en vakantiegangers 
 

Het gehele gebied van de Hollandse vastelandskust krijgt te maken met voor de kust zichtbare 

windparken. Dit betekent dat het onderzoek dat is uitgevoerd door ZKA, in opdracht van 

Rijkswaterstaat (namens de Ministeries van IenM en EZ), in het gehele gebied relevant is, van 

Monster-Ter Heijde tot en met de Kop van Noord-Holland. Uit het onderzoek blijkt dat een deel van de 

toeristen de kust minder aantrekkelijk vinden als er windmolens te zien zijn op de horizon. Daarnaast 

                                                 
27

 RWS – RHK, MER Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee: Hollandse Kust, 2013, pag. 67. 
28

 RWS – RHK, MER Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee: Hollandse Kust, 2013, Samenvatting, pag. iii. 
29

 RWS - RHK, Beleving en maatschappelijke aspecten zichtbaarheid windturbines Noordzee, 2010. 
30

 RWS-ZKA, Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme, 2013. 
31

 CBS, Tourism Satellite Account, 2013. 
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zegt een deel desgevraagd niet meer terug te komen naar een strand als er daadwerkelijk windparken 

voor de kust worden gerea liseerd .32 De resu ltaten daarvan staan in tabel 4.1. 

Het ZKA-onderzoek is niet toegespitst op de verwachting bij een windpark op 18,5 km, maar biedt 

mogelijkheden om deze verwachting te berekenen. Deze verwachting is samengevat in tabel 4.2. 

Tabel 4.1. Percentage strandbezoekers die desgevraagd zeggen niet (terug) te komen bij een 
windpark voor de kust. Bron: Rijkswaterstaat-ZKA (2013)33 

Nederlandse Nederlandse Duitse 
dag recreanten verblijfstoeristen verblijfstoeristen 

Windpark op 6 km 17% 17% 20% 

Windpark op 13 km 11% 5% 8% 

Windpark op 22 km 6% 8% 2% 

Tabel 4.2. Verwacht % strandbezoekers die zeggen niet terug te zullen komen bij een windpark op 10 
mijl voor de kust, op basis van het ZKA-onderzoek (2013). Bewerking door Green Destinations. 

Nederlandse Nederlandse Duitse 
dagrecreanten verblijfstoeristen verblijfstoeristen 

Windpark op 18,5 km 8% 5,5% 4% 

De verwachte percentages strandbezoekers die zeggen niet terug te zullen komen bij de aanleg van 

een windpark op 10 mijl voor de kust zouden wel eens veel hoger kunnen zijn geweest, als de 

strandbezoekers een betere indruk hadden gekregen van de plannen. In het ZKA- onderzoek zij n foto 

impressies gebruikt van een klein windpa rk (32 turbines) met een hoogte van 146,5 m. Als de 

plannen van de regering werkelijkheid worden kun je vanuit elke badplaats honderden turbines zien, 

met een tweemaal zo grote horizonbedekking en een hoogte van ruim 200 m . Deze beperking is ook 

al door BCI opgemerkt.34 

Het is overigens opvallend dat de door Green Destinations berekende verwachtingen qua orde van 

grootte sterk overeenkomen met de bevindingen uit het in par. 2.1 geciteerde onderzoek uit 

Delaware, waaruit blijkt dat 6,3% van de strandbezoekers niet meer zou terugkomen bij de bouw van 

een windpark op 22 km.35 

Het Qua lityCoast-team van de Vereniging Kust & Zee heeft in 2012 en 2013 een bezoekersonderzoek 

gedaan onder bezoekers van de Vakantiebeurs)36• Aan ca . 450 (overwegend Nederlandse) bezoekers 

is gevraagd wat zij verwachten van en konden waarderen aan een duurzame vakantiebestemming. 

Hierbij werden 12 opties gesuggereerd . Van de 12 gesuggereerde opties kreeg de optie "de 

aanwezigheid van (vanaf de kust waarneembare) windmolens in zee" de allerlaagste waardering. De 

32 d k t:Ç • d . . RWS-ZKA, On erzoe e11ecten Wm op Zee op recreatie en toerisme, 2013 . 
33 d k t:Ç • d . . RWS-ZKA, On erzoe e11ecten Wm op Zee op recreatie en toerisme, 2013, pag . 2. 
34 Buck Consultants International. Windmolenparken dicht op de kust, 2014 . 
35 M. B. Lilley et al. (2010) . The Effect of Wind Power Instal/ations on Coastal Tourism. Energies, 3, 1-22. 
36 A. Salman et al, Visitor expectations regarding sustainable tourism at the destination level. EUCC, 2014 . 
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optie “veel windmolens, zelfs in de bergen” kreeg de op één na laagste waardering. Fig. 5 laat zien dat 

de meeste vakantiegangers dit nog wel rond de 7 waarderen, maar 28,4% van de respondenten geeft 

een waardering onder de 6; 10,4% geeft een zeer negatieve waardering van 1, 2 of 3. Het is duidelijk 

dat een substantieel deel van de vakantiegangers sterke negatieve gevoelens tegen windparken 

hebben omdat zij het landschap verstoren. 

 

Op basis van genoemde beperkingen van het ZKA-onderzoek en het QualityCoast bezoekersonderzoek 

op de Vakantiebeurs moet worden verwacht dat de in tabel 4.2 berekende percentages wegblijvers 

wel eens een ernstige onderschatting kan zijn van de gevolgen van de aanleg van windpark een op 10 

mijl uit de kust. 

In elk geval is te verwachten dat toerisme promotie-organisaties en bedrijfsleven in badplaatsen met 

een vrije horizon (en daarvan zijn er nog heel veel in België en Duitsland) dit als een sterk unique 

selling point zullen benadrukken in hun toekomstige marketingcampagnes. Dan heeft de hele 

Hollandse vastelandkust een groot imagoprobleem. Weinig in de toeristische markt is belangrijker dan 

beeldvorming en perceptie. Voor het percentage Nederlandse dagrecreanten hoeft niet al te erg te 

worden gevreesd, maar er moet worden gevreesd voor 5-10% minder binnenlandse en inkomende 

vakantiegangers in de Hollandse badplaatsen, zeker gedurende de zomermaanden. In het voorjaar zal 

in de Duin- en Bollenstreek minder te worden gevreesd voor een afname, omdat vakantiegangers in 

die periode in mindere mate voor het strand naar de badplaatsen komen. 

 

Fig. 5. Waardering van de aanwezigheid van  

(vanaf de kust waarneembare) windmolens in  

zee, in een “duurzaam toeristische bestemming”. 

Resultaten van een bezoekersonderzoek onder 

bezoekers van de Vakantiebeurs 2012 door  

EUCC-QualityCoast.  

Het totaal aantal respondenten is 423. 

 

 

4.4. Verlies aan inkomsten aan de Hollandse kust 
 

Begin 2014 werd door Buck Consultants International (BCI) een schatting gemaakt van het te 

verwachten bestedingseffect van windparken dicht op de kust.37 In een addendum uit april 2015 

actualiseert BCI zijn berekeningen en komt uit op een negatief bestedingseffect met een bandbreedte 

van €38-65 miljoen per jaar en op een verlies aan banen in een bandbreedte van 1.200-1.550.38 

 

Green Destinations wil niets afdoen aan deze berekeningen maar constateert wel dat maar een deel 

van de totale bestedingen worden gemeten die betrekking hebben op wegblijvende vakantiegangers. 

Het is daarom beter en eenvoudiger om het negatief bestedingseffect te berekenen aan de hand van 

de door het CBS berekende economisch belang van het toerisme in de Hollandse kustplaatsen, nl. ca. 

€8,5 miljard. We gaan daarbij uit van de in tabel 4.2 berekende percentages; en dat de Duitse 

vakantiegangers in hun houding ten opzichte van zichtbare windpark een representatief zijn voor de 

hele groep vakantiegangers uit het buitenland in de Hollandse badplaatsen.  

 

                                                 
37

 Buck Consultants International. Windmolenparken dicht op de kust, 2014, pag. 5-7. 
38

 Buck Consultants International. Windmolenparken dicht op de kust, Addendum,  2015, pag. 5. 
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De implicaties van deze aannames zijn als volgt: 

 voor het inkomend toerisme: een negatief bestedingseffect ter grootte van 4% van €2 

miljard: € 80 miljoen. 

 voor het binnenlands toerisme: een negatief bestedingseffect ter grootte van 5,5% van €5,3 

miljard: €291,5 miljoen. 

Het negatief bestedingseffect voor strandbezoekers uit de omgeving is al grotendeels in bovenstaande 

cijfers verdisconteerd. Dat voor de groep strandbezoekers uit de regio (niet-vakantiegangers) een 

afname van 8% is berekend (waarvan 4-5,5% al is meegenomen binnen het toerisme) zal slechts een 

beperkt extra negatief bestedingseffect hebben, aangezien de bestedingen per persoon per dag 

slechts € 14 bedragen. Het gaat hier om maximaal een half miljoen minder strandbezoeken vanuit de 

streek, met een extra negatief bestedingseffect van tussen €1 en €3 miljoen.  

Deze calculaties worden samengevat in tabel 4.3. 

 

Het negatief bestedingseffect van windpark op 10 mijl kan oplopen tot ca. € 373 miljoen 

per jaar. Dit op basis van de cijfers van het CBS en het rapport over strandbezoek van RWS. 

 

Tabel 4.3. Overzicht van de berekening van het negatief bestedingseffect van teruglopend 

binnenlandse toerisme (5,5%), inkomend toerisme (4%) en strandbezoeken uit de streek (8%), op 

basis van Rijkswaterstaat39 en de toerismestatistieken van het CBS voor 201340. 

 

  

Bestedingen 
Nederland (in 

miljard €) 

Bestedingen 
Holl. Kust (in 

miljard €) 

Verwachte 
afname 

Negatief 
bestedingseffect 

(in miljoen €) 

Buitenlandse meerdaags toerisme (2013) 14,9 2,0 4% 80 

Binnenlandse meerdaags toerisme (2013) 40,7 5,3 5,5% 291,5 

Strandbezoekers (excl. toeristen)     4% 1 à 3 

          

Totaal  65 7,3   372,5 - 374,5 

 

 

4.5. Verlies aan banen aan de Hollandse kust 
 

Door Buck Consultants International (BCI) werd het verlies aan banen als gevolg van de verwachte 

afname van vakantiegangers en strandbezoekers berekend in een bandbreedte van 1.200-1.550.41 

 

Green Destinations heeft het negatief bestedingseffect in de Hollandse kust op een andere manier 

berekend dan BCI. Wij zijn bij de berekeningen uitgegaan van de CBS cijfers van 2013 en berekende 

percentages wegblijvers op basis van het ZKA-onderzoek. Daarbij zijn wij er vanuit gegaan dat het 

aantal banen ten opzichte van bestedingsvolume in de Hollandse kust overeenkomt met het landelijk 

gemiddelde. Een negatief bestedingseffect € 373 miljoen betekent dan een verlies van ruim 3800 

banen. Dit komt overeen met 2300 voltijds arbeidsplaatsen. Zie hiervoor tabel 4.4. Dit 

banenverlies geldt voor het totaal van de badplaatsen langs de Hollandse kust, van Monster-Ter 

Heijde en Scheveningen tot en met de Kop van Noord-Holland. 

                                                 
39

 RWS-ZKA, Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme, 2013, pag. 2 
40

 CBS, Tourism Satellite Account, 2013. 
41

 Buck Consultants International. Windmolenparken dicht op de kust, Addendum,  2015, pag. 5. 
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Het is goed om hierbij nogmaals te benadrukken dat dit geen speculaties zijn maar de berekende 

implicaties van door Rijkswaterstaat gepubliceerde cijfers (ZKA-onderzoek uit 2013, in opdracht van 

het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en het CBS. 

 

Green Destinations houdt een dubbel zo groot effect zeer wel voor mogelijk. 

Het is nog niet duidelijk welke invloed dit zal hebben op de lokale economie en het dagelijks leven in 

de diverse regio’s, maar vast staat dat een verlies van banen nooit ten goede komt aan de omgeving 

en ook niet aan de belastinginkomsten. 

 

Tabel 4.4. Overzicht van het verlies aan banen als gevolg van teruglopend toerisme en 

strandbezoeken, op basis van Rijkswaterstaat42 en CBS-toerismestatistieken voor 201343. 

 

  
Toerisme in 
Nederland  

Toerisme in 
de Hollandse 

Kust 

Verwachte 
afname Holl. 
Kust (in %)  

Verwachte 
afname Holl. 

Kust 

Totale bestedingen €65 miljard €7,3 miljard 5,1% €373 miljoen 

Aantal banen 590 000 75 340 5,1% 3848 

Aantal voltijds banen (fte) 357 000 455 870 5,1% 2328 

 

 

4.6. Gevolgen voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid 
 

Een deel van de toeristen die zegt niet naar een strand met windmolens te zullen komen kan terecht 

elders in Nederland. Op veel plaatsen kunnen dagtoeristen “uit de regio” het Noordzeestrand – uit 

pure ergernis - makkelijk inruilen voor een strand in allerlei recreatiegebieden. Die blijven echter wel 

behouden voor de Nederlandse toeristische economie. 

Van de buitenlandse vakantiegangers die zeggen niet terug te willen komen naar een strand met een 

windpark dichtbij de kust, geeft 64% een andere bestemming in Nederland als eerste alternatief aan. 

76% van de Nederlandse toeristen geeft hetzelfde aan.44 

Er is echter niet het geval dat er ongelimiteerd extra toeristen naar de Waddeneilanden en andere 

stukken kust zonder windparken kunnen, de stranden en lokale ondernemingen daar kunnen de grote 

aantallen uit Scheveningen, Noordwijk, etc. niet aan. Ook is er op veel delen van de Noordzeekust 

geen plaats om nieuwe accommodaties te ontwikkelen. Gezien het overheidsbeleid m.b.t. windparken 

is ook de vraag hoe groot de animo onder ondernemers is om te investeren in nieuwe accommodaties 

op wat kan worden beschouwd als “risico locaties”. 

 

Er moet dan ook worden gevreesd voor een verminderde aantrekkingskracht van de Hollandse kust 

ten opzichte van de Vlaamse en Duitse kust, wellicht ook van meer exotische kusten met een 

palmenstrand, een turkooizen zee en een stralend blauwe lucht... Op basis van het RWS-ZKA-

onderzoek en het aantal mensen dat aangeeft voortaan naar het buitenland op vakantie te gaan moet 

al worden gevreesd van een totale daling van de inkomsten uit het Nederlands toerisme van 

bijna € 100 miljoen per jaar. Dit wordt gespecificeerd in tabel 4.5.  

                                                 
42

 RWS-ZKA, Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme, 2013, pag. 2 
43

 CBS, Tourism Satellite Account, 2013. 
44

 RWS-ZKA, Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme, 2013, pag. 3 
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Een daling van de inkomsten uit het Nederlands toerisme gaat voor het grootste deel ten koste van de 

werkgelegenheid. Van de ruim 3800 Nederlandse banen die in Hollandse badplaatsen verloren gaan 

verdwijnen er ruim 1000 uit Nederland. En voorts gaat ook een deel van de €100 miljoen negatieve 

bestedingseffect ten koste van de belastinginkomsten voor de Nederlandse staat. 

 

Tabel 4.5. Berekening van het negatief bestedingseffect van het wegblijven van vakantiegangers voor 

de Nederlandse economie, op basis van Rijkswaterstaat45 en de CBS-toerismestatistieken voor 201346. 

 

  

Bestedingen 
Holl. Kust (in 

miljard €) 

Negatief 
bestedings-

effect (in 
miljoen €) 

Vakantie 
buiten 

Nederland (in 
%) 

Afname toerisme 
in Nederland (in 

mijloen €) 

Buitenlandse meerdaags toerisme (2013) 2,0 80 36 29 

Binnenlandse meerdaags toerisme (2013) 5,3 291,5 24 70 

Strandbezoekers (excl. toeristen)   1 à 3     

          

Totaal  65 7,3   99 

 

 

4.7. Worden badplaatsen overal zo behandeld? 
 

Een interessante vraag in dit kader in hoeverre de in het Nederlandse geval gevolgde procedure moet 

worden beschouwd als gebruikelijk, in binnen- en buitenland. Strandtoerisme is immers een 

wereldwijde markt en sterk onderhevig aan de principes van globalisering.  

Voor Nederlandse vakantiegangers concurreren Scheveningen, Katwijk, Noordwijk en Zandvoort 

concurreren niet alleen met badplaatsen elders in Nederland, maar ook ca. 1000 honderden exotische 

badplaatsen en eilanden in het Middellandse Zeegebied, ZO-Azië en het Caribisch gebied.  

Voor Duitse vakantiegangers geldt eigenlijk hetzelfde, behalve dan dat de Duitse Oostzeekust de 

afgelopen 15 jaar een geduchte concurrent is geworden voor de Hollandse kust. 

Voor Belgische vakantiegangers blijkt de Zeeuwse kust een toenemende aantrekkingskracht te 

hebben; afgezien van Goeree geldt dit geldt veel minder voor de Zuid-Hollandse kust. De voordelen 

van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden zijn met name de watersportmogelijkheden en misschien 

ook wel de vrije horizon op zee, die ook in Blankenberge en Knokke-Heist onder druk staat. 

 
Dit kan interessante inzichten opleveren omtrent de vraag of Scheveningen, Katwijk, Noordwijk en 

Zandvoort daadwerkelijk op achterstand worden gezet in hun concurrentiepositie. Hierover kan het 

volgende worden gesteld: 

 de mate waarin de Waddeneilanden en de delta de overloop uit de Hollandse badplaatsen 

aankan is zeer beperkt. Beide regio's hebben al een breed vakantieseizoen en een hoge 

bezettingsgraad. Nederlanders en Duitsers zullen vaak volgeboekte accommodaties aantreffen 

en dan uitwijken naar andere regio's, buiten Nederland. 

 Het aantal overnachtingen van Nederlandse vakantiegangers in België, Frankrijk en Oostenrijk 

is sinds 2008 vrij stabiel (CBS 2014). Maar sinds 2002 is het aantal overnachtingen in 

Duitsland toegenomen van 16 naar 22 miljoen (CBS 2014). Dit betekent een toegenomen 

                                                 
45

 RWS-ZKA, Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme, 2013, pag. 2 
46

 CBS, Tourism Satellite Account, 2013. 
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concurrentie voor Nederlandse bestemmingen onder de doelgroep Nederlanders die met de 

auto op vakantie gaan. 

 Extra opvangcapaciteit en groeipotentieel is in de Duitse Waddeneilanden even beperkt als in 

Nederland, maar langs de Oostzeekust nog groot. Dat geldt niet alleen voor de Duitse 

Oostzeekust, maar ook in Polen en de Baltische staten. Het klimaat van de Oostzeeregio is 

zich gunstig aan het ontwikkelen in het kader van de klimaatverandering. 

 Vakantie arrangementen (bijv. all-inclusive) in het Middellandse Zeegebied en in Zuidoost Azië 

zijn de afgelopen tientallen jaren steeds meer gaan concurreren met vakanties aan de 

Nederlandse kust. Het voordeel van zulke pakketvakanties is vooral van financiële aard (de 

prijs staat vooraf vast) maar heeft ook te maken met het weer (grotere voorspelbaarheid  en 

grotere kans op goed weer). Internationaal vakantiebezoek aan Nederland is korter geworden, 

vooral vanuit Duitsland. 

 Uit onderzoek van Green Destinations is gebleken dat de gemiddelde zichtbaarheid van 

windparken voor de situatie tot en met 2023 voor alle Duitse vakantiebestemmingen nul 

bedraagt. Alleen voor het kleine Bad Warnemünde wordt een beperkt zicht op een windpark 

verwacht (vlg. tabel 4.6). 

 De gemiddelde zichtbaarheid van de Deense Noordzee badplaatsen (die overigens van een 

geheel andere aard zijn als onze Hollandse badplaatsen) is eveneens laag, maar zal voor de 

Deense fjordenkust hoger worden. 

 De enige badplaats die een hogere zichtbaarheid van windparken heeft dan de door de 

Nederlandse regering voorgestelde plannen is het Engelse Skegness. Deze plaats (bekend van 

het boek The Growing Pains of Adrian Mole) is echter niet concurrerend met de Hollandse 

kust. 

 Voor geen enkele van de circa 1000 concurrerende vakantiebestemmingen in de rest 

van de wereld bestaan (plannen voor) windparken met een vergelijkbare visuele 

impact op de kust. 

 

In paragraaf 2.5 is al geconcludeerd dat er in de wereld geen vergelijkbare situaties zijn van 

badplaatsen die zijn of worden geconfronteerd met een even grote visuele impact van een windpark. 

In alle situaties waarin windparken vlak voor de kust zijn aangelegd, betreft het een veel kleinere 

strand- en badplaatsfunctie, of een veel kleiner windpark voor de kust. Voor België, Duitsland en 

Denemarken is dit reeds goed te zien in fig. 5 en tabel 4.6. 

  

De enige badplaats die is geconfronteerd met een windpark met een echt grote visuele impact is het 

Engelse Skegness, maar dat windpark, Linc, is pas in 2013 gebouwd. Het zou interessant zijn om ter 

plaatse de gevolgen te onderzoeken. 

Het enige voorbeeld van een impact dat te vinden is, is de grote dip van het Noord-Hollandse toerisme 

(uitgezonderd Amsterdam) vanaf 2008, maar er is niet aan te tonen dat dit het gevolg is van het 

windmolenpark dat sinds 2007 vrijwel dagelijks prominent kan worden waargenomen vanuit vrijwel de 

gehele Noord-Hollandse kust. Positieve of negatieve ontwikkeling van bezoekersaantallen of 

vastgoedprijzen kunnen nu eenmaal samenhangen met velerlei factoren. 
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Fig. 5. Windparken op zee bezien vanuit de Duitse toerist. Bron: C4Offshore. Groen is bestaand. 
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Vanuit het oogpunt van de concurrentiekracht van badplaatsen hebben de Hollandse badplaatsen al 

een flink aantal handicaps ten opzichte van de mediterrane, Aziatische en Caribische concurrentie: 

 beperkte mogelijkheden voor watersport 

 geen snorkel en duikmogelijkheden 

 prijs (w.o. de Nederlandse BTW) 

 weer en klimaat 

 gemiddeld zicht en helderheid 

 zwemwatertemperatuur 

 visuele helderheid van het zwemwater 

 geen wit palmen strand met turkooizen zee en staalblauwe lucht…. 

Naast de wandel- en fietsmogelijkheden in en rond de Hollandse duinen is de vrije horizon op zee, met 

grotere en kleinere schepen - die het uitzicht nu juist boeiend maken - bij uitstek een kernwaarde die 

zonder enige twijfel bijdraagt aan de economische concurrentiekracht van de Hollandse badplaatsen. 

 

Een rondgang langs de Green Destinations toerisme-experts rond de wereld leert dat een overheid die 

zijn belangrijkste badplaatsen het - reeds spaarzame - vrije zicht op de horizon ontneemt, niet wordt 

begrepen. De stelling van Rijkswaterstaat en Royal HasKoningDHV dat “is bepaald dat geen van de 

varianten een negatief effect zal hebben op het toerisme”47 ontmoet internationaal dan ook enkel 

verwondering. 

 

Met een keuze voor het bouwen op 10 mijl lijkt Nederland zich in te spannen om in het internationale 

toerisme een imago te krijgen dat vergelijkbaar is met het Engelse Skegness. En dat is niet gunstig, 

behalve voor concurrerende badplaatsen. 

  

                                                 
47

 RWS – RHK, MER Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee: Hollandse Kust, 2013, Samenvatting, pag. iii. 
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Tabel 4.6. Samenvattende informatie over de zichtbaarheid van windpark en vanuit een aantal 

Zeeuwse, Vlaamse, Duitse en Deense badplaatsen en voor het Engelse Skegness. 

 

Badplaats Windpark 

Relatieve 
zichtbaarheid 

bij helder 
weer 

% dagen 
windpark 
zichtbaar, 
jaargem. 

relatieve 
zichtbaarheid 
over het jaar 

Zeeland         

Westenschouwen Bestaand (Belgische parken, 2014) 0 0 0 

  Gepland: Borssele  1,5 1 0 

Domburg (Zeeland) Bestaand (Belgische parken, 2014) 0,8 2 0 

  Gepland: Borssele en Belgische parken 4,2 9 2 

Westkapelle (Zeeland Bestaand (Belgische parken, 2014) 1,4 2 0 

  Gepland: Borssele en Belgische parken 5,2 27 7 

Cadzand-Bad (Zeeland) Bestaand (Belgische parken, 2014) 1,6 6 0 

  Gepland: Borssele en Belgische parken 2,9 6 1 

België         

Knokke-Heist (B) Bestaand (Belgische parken, 2014) 0,6 8 0 

Knokke-Heist (B) Geplande situatie incl Borssele 3,3 27 4 

Nieuwpoort (B) Geplande situatie 2020 0,1 1 0 

Koksijde-Bad Geplande situatie 2020 0,0 0 0 

De Panne (B) Geplande situatie 2020 0,0 0 0 

Duitsland         

Borkum (D) Geplande situatie 2020 0,7 2 0 

Juist (D) Geplande situatie 2020 1,8 3 0 

Norderney (D) Geplande situatie 2020 2,1 4 0 

Langeoog (D) Geplande situatie 2020 0,3 2 0 

Spiekeroog (D) Geplande situatie 2020 0,0 0 0 

Sylt (D) Geplande situatie 2020 0,9 3 0 

Seebad Warnemünde (D) Geplande situatie 2020 0,3 21 0,3 

Denemarken         

Blavand (DK) Horns Rev 1 (2002) 1,0 33 2 

Ringbjerge (DK) Horns Rev 2 (2009) 0,5 6 0 

Numindegab (DK) Horns Rev 3 gepland 1,8 19 2 

Verenigd Koninkrijk         

Skegness Lincs (2013) 9,6 68 31 

 

  

0071



37 

 

5. WINDPARKEN EN DUURZAME ONTWIKKELING 
 

De recente zoektocht naar opties voor de aanleg van windmolenparken op zee komt voort uit een zorg 

voor het klimaat. Deze zorg voegt een extra dimensie toe aan het streven naar duurzame 

ontwikkeling waaraan alle betrokken partijen (rijk, provincies, gemeenten, energiebedrijven en 

maatschappelijke organisaties) zich hebben verplicht. Het is daarom interessant om de twee 

belangrijkste alternatieven opties (op 10 mijl en IJmuiden Ver) niet alleen te vergelijken op het punt 

van de kosten, maar juist in het brede kader van duurzame ontwikkeling en zijn vier pijlers: PEOPLE, 

PLANET, PROFIT & POLICY. Oftewel, welke optie is het beste vanuit het oogpunt van duurzaamheid in 

het algemeen en van duurzaam toerisme in het bijzonder? En hoe valt de vergelijking uit in de ogen 

van relevante maatschappelijke organisaties? We maken deze vergelijking zowel vanuit een landelijk 

als vanuit een regionaal perspectief. 

 

5.1. Is het voorgestelde windpark een “duurzame ontwikkeling”? 
 

PEOPLE 

Gezien de reacties van de betrokken inwoners en bezoekers van de Hollandse badplaatsen is er maar 

beperkte maatschappelijke steun voor een windpark dat zichtbaar is vanuit de kust. Omdat er een 

alternatief is dat niet zichtbaar is (IJmuiden Ver) is deze laatste locatie veel aantrekkelijker voor de 

betrokkenen. Zonder maatschappelijk draagvlak kan er geen beleid voor duurzame ontwikkeling 

worden ingezet.  

Landelijk gezien is de maatschappelijke steun voor zichtbare windparken op zee eveneens beperkt. In 

2012 en 2013 deden de vereniging Kust & Zee en QualityCoast en breed publieksonderzoek onder 800 

bezoekers van de Vakantiebeurs. In dit bezoekersonderzoek bleken vakantiegangers van alle 

mogelijke aspecten die zij associëren met een “duurzame vakantie” het minst gecharmeerd van 

windmolenparken die vanaf de kust zichtbaar zijn; 10 tot 15% van de vakantiegangers geeft zelfs aan 

hier zeer negatief over te oordelen. 

http://www.qualitycoast.info/wp-content/uploads/2013/08/visitors expectations.pdf 

 

PLANET 

Gezien de conclusies van het rapport Frisse Zeewind (2005) en de daaruit voortvloeiende Kansenkaart 

(8) gaat vanuit ecologisch oogpunt de voorkeur uit naar een locatie verder op zee. Deze conclusies 

zijn onverkort geldig, zoals onder meer blijkt uit hoofdstuk 2 uit dit rapport. 

Bovendien is de investering in een kabel naar IJmuiden Ver een investering in een meer duurzame 

energievoorziening, namelijk de koppeling van Europese stroomnetten. Pas dan wordt een echt 

bijdrage geleverd aan de internationale klimaatdoelstellingen.  

 

PROFIT 

Gesteld dat de meerkosten van de locatie IJmuiden Ver inderdaad € 1,2 miljard bedragen: waarom 

zouden we deze kosten dan afschrijven over een periode van 20 jaar? Het is ook mogelijk om een 

langere periode te hanteren indien dit bedrag een investering is in een duurzame energievoorziening 

die wel bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen.  
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De veronderstelde meerkosten kosten zijn in elk geval geringer dan de verwachte maatschappelijke 

kosten van de aanleg van het windpark Hollandse Kust voor het toerisme, zowel voor de regio voor 

Nederland als geheel. 

 

POLICY 

Beleid gericht op duurzame ontwikkeling dient uit te gaan van een wijde blik (het meenemen van veel 

alternatieven) en op de betrokkenheid van de belangrijkste actoren en de bevolking (Public 

Participation). Kenmerkend voor zo'n beleid, juist in de kust48, is ook het selecteren en nemen van no 

regret measures, maatregelen waar je later geen spijt van krijgt omdat ze gebaseerd zijn op win-win. 

Hoewel de locatie IJmuiden Ver al langere tijd en door velen is aanbevolen, heeft de regering tot 

dusver nog geen serieuze studie laten verrichten naar de voor en nadelen van deze locatie ten 

opzichte van bouwen tot 12 mijl en 10 mijl. Dit is zonder meer strijdig met het beginsel van een wijde 

blik.  

Het kabinet lijkt zelfs niet de schijn hoog te houden dat de opinie van de betrokken bevolking en 

bedrijfsleven zwaar meeweegt. Ook lijkt een besluit tot de aanleg van omstreden bouwwerken niet 

zozeer op een no regret measure.  

 

Er kan dan ook niet anders worden geconcludeerd dat op basis van alle vier pijlers van duurzame 

ontwikkeling de locatie IJmuiden Ver beter aansluit bij de doelstellingen en criteria van duurzame 

ontwikkeling.  

En omdat er een reële keuzemogelijkheid is kunnen wij dus ook niet anders concluderen dan dat het 

regeringsvoornemen voor de aanleg van het windpark Hollandse Kust niet aansluit bij 

algemeen aanvaarde principes van duurzame ontwikkeling. 

 

5.2. Windparken en duurzaam toerisme 
 

Al in 2007 heeft Kust & Zee opdracht gegeven tot een onderzoek om de uitkomsten van de nearshore 

wind Monitoring & Evaluation Program (NSW-MEP) van NoordzeeWind te toetsen aan de werkelijkheid. 

De conclusies hiervan komen overeen met de meer recente rapportages die zijn geciteerd in dit 

onderzoek. 

Al eerder noemden wij het publieksonderzoek naar de opvattingen van Nederlandse vakantiegangers 

overwint parken in zee (par. 4.1). 

De conclusies hiervan evenals alle andere hiervoor genoemde elementen en overwegingen zijn van 

belang voor een beoordeling van een nearshore windpark in relatie tot de positie van Katwijk, 

Noordwijk en Zandvoort in programma’s voor duurzaam toerisme (zoals QualityCoast en de mondiale 

duurzaamheidsscore (GSTR, Green Destinations Rating) en de Global Sustainable Tourism Top 100. 

 

Deze drie programma's zijn gebaseerd op een en hetzelfde beoordelingskader. Landschap en de vrije 

horizon op zee vormen een van de 20 belangrijke criteria voor duurzaam toerisme op het niveau van 

bestemmingen. Het grotendeels verloren gaan van de vrije horizon op zee kan daarop resulteren in 

een lagere score voor kustgemeenten en badplaatsen, met maximaal 5 procentpunten van de totale 

score. Een score van 8 kan daarmee worden verlaagd tot 7,5. Maar ook een topklassering (Platina) 

wordt wel heel erg moeilijk.  
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 R. Misdorp, Climate of Coastal Cooperation. EUCC, 2011. 
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In voorkomende gevallen is het aan de QualityCoast Jury ter beoordeling of een badplaats voldoende 

heeft gedaan aan het voorkomen van een bepaalde aantasting. Dit kan behulpzaam zijn bij het 

behoud van een bestaande QualityCoast classificering. 

Verlaging van de score kan alleen worden gecompenseerd met een hogere score voor het criterium 

Energie en Klimaat wanneer gemeenten, bedrijven en consumenten in de betreffende badplaats als 

gevolg van een windmolenpark lijkt daadwerkelijk een hoger percentage duurzaam opgewekte energie 

geleverd krijgen. Waarbij het gezien het bovenstaande nog een discussiepunt kan zijn of door het 

windpark Hollandse Kust zal worden opgevat als” duurzaam opgewekte energie”. 

 

5.3. De vrije horizon, speelbal van de energiesector 
 

De Nederlandse overheid heeft de instandhouding van de vrije horizon op zee in niet mis te verstane 

bewoordingen opgenomen in de doelstellingen van het rijksbeleid sinds 2004 (Nota Ruimte). Dit is in 

alle gevallen ondersteund door de Tweede Kamer. Achteraf bezien is deze doelstelling nooit 

consequent gehandhaafd. Het lijkt een dode letter, terwijl de bedreiging van dichtbij de kust gelegen 

windparken van begin af aan de enige reden was om dit beleid in te zetten.  

Al in 2005 is deze doelstelling dan ook al gaan schuiven met het besluit voor de aanleg van het 

nearshore windpark Egmond aan Zee. Als gevolg van de “financiële haalbaarheid” van de 

energiedoelstellingen is de vrije horizon op een hellend vlak gekomen met het besluit toelating van 

offshore windparken vanaf de 12 mijlszone. Nog pas eind 2013 schrijft het kabinet in het Nationaal 

Waterplan 2016-2021: “Het vrije zicht op de horizon vanaf de kust naar zee blijft een ruimtelijke 

kwaliteit van nationaal belang”, maar in dezelfde nota wordt de vrije horizon voor de gehele-Noord en 

Zuid-Hollandse vastelandskust en een deel van Zeeland definitief ondermijnd met de locatiekeuze voor 

windparken, deels zelfs binnen de 12 mijlszone. 

Waar volgens een reeks van rijksnota's de vrije horizon slechts mag worden opgeofferd “bij redenen 

van groot openbaar belang” (Nota Ruimte, 2004), offert het kabinet de vrije horizon voor een 

aanzienlijk deel van het land op aan een sectorale energiedoelstelling en een vermeende 

kostenreductie van circa 60 miljoen euro per jaar.  

Er is geen enkele aanwijzing dat dit gebeurt om redenen van groot openbaar belang. Integendeel: 

 de locatiekeuze heeft geen enkele relatie met het terugdringen van de CO2-emissie van ons 

land49; verder van de kust gelegen alternatieven zijn qua CO2-emissie tenminste 

gelijkwaardig; 

 de locatiekeuze gaat om redenen van korte termijn financiering uit van een uitstel van de 

reeds lang geplande Europese koppeling van elektriciteitsnetten; juist deze koppeling met 

turbinevelden en elektriciteitsnet werken van Groot-Brittannië, Noorwegen, Denemarken, 

Duitsland, Nederland en België zal het mogelijk maken om vraag en aanbod van stroom beter 

te koppelen, waardoor het eindelijk mogelijk wordt om daadwerkelijk fossiele centrales 

langdurig uit te zetten. Tot dat moment moeten deze fossiele centrales voortdurend stand-by 

zijn, hetgeen een structurele kostenpost is en zeer negatief wat betreft de CO2-emissie. Tot 

het moment van koppeling is het gehele windenergie op zee project CO2-neutraal en draagt 

slechts bij aan de verhoging van het Nederlandse percentage hernieuwbare energie van 14 

naar 16%. 

                                                 
49

 Centraal Planbureau, Windenergie op de Noordzee. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse. 2005. 
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 Het alternatief IJmuiden Ver past bij uitstek binnen het plan voor Europese koppeling. Door 

het op de lange baan schuiven van dit alternatief kiest het kabinet niet overtuigend voor 

duurzame groei. 

 De door de minister genoemde kostenbesparingen van nu (Hollandse kust) zijn de 

toekomstige meerkosten bij aansluiting van deze velden op dit netwerk op zee. 

 

5.4. Bewoners en bedrijven het zicht benomen 
 

Juist de nabij de kust gelegen delen van het energie park Hollandse Kust sluiten een groot aantal 

kustbewoners af van de zee. Visueel en emotioneel, omdat aan de einder varende schepen worden 

vervangen door een windpark dat als een groot hekwerk wordt ervaren. Maar ook functioneel: de in 

de badplaatsen aanwezige beroepsvissers (vele tientallen) en sportvissers (vele honderden) zullen hun 

visgronden en hengelstekkies verloren zien gaan. 

Het is bijzonder belangrijk dat de rijksoverheid terdege gaat onderzoeken of er indirecte effecten zijn 

die van invloed zijn op de beleving van de zee door waarnemers vanaf de kust. Te denken valt aan 

een vermindering van zichtbare schepen, waaronder ook zeilschepen en vissersschepen die in hoge 

mate kunnen bijdragen aan de kwaliteit en de authenticiteit van de visuele beleving. Het verdwijnen 

van de huidige authentieke beleving van de zee kan mogelijk leiden tot gevoel van onthechting bij het 

nieuw te ontstane landschap onder de huidige bezoekers. 

Hiervoor wordt aan de betrokkenen geen compensatie aangeboden. Dit heeft gevolgen voor de 

aanvoer van dagverse vis in de badplaatsen; dit is een belangrijke en steeds belangrijker wordende 

factor in het dag- en verblijfstoerisme. Vakantiegangers en dagjesmensen vragen steeds vaker om 

dagverse vis uit de regio (“streekproducten”). Wanneer deze minder beschikbaar komen in bepaalde 

badplaatsen, hebben deze badplaatsen nog een extra handicap van ernstige aard. 

Er zijn in beginsel mogelijkheden om windparken te gebruiken voor het kweken van zeewier of 

schaaldieren. De hiervoor benodigde kennis is niet aanwezig bij de lokale vissers, maar bij grotere 

instituten die opereren vanuit Den Helder of IJmuiden. Ingebruikname van windparken als “zee-

boerderij” zal de parken minder transparant maken en geeft risico's van vervuiling op de stranden. 

 

Ook de mogelijke ontwikkeling van wellness toerisme wordt bemoeilijkt, omdat een vrije horizon 

algemeen wordt gezien als een element dat bijdraagt aan een rustgevend verblijf. Het gezicht op 

draaiende windmolens heeft dat niet. 

 

De Nederlandse overheid heeft het streven om kustbewoners minder met de rug naar de zee te laten 

kijken dan voorheen. Bovengenoemde ontwikkelingen zullen dat bepaald niet gemakkelijker maken. 

Het zal een forse inspanning vergen om deze doelstelling te bereiken. Voor de recreatie en toerisme 

sector in de betreffende badplaatsen zijn er immers geen voor de hand liggende mogelijkheden om 

aanwezige windparken in hun voordeel om te buigen, van bedreiging naar kans. Afgezien van 

Scheveningen en IJmuiden hebben de betreffende badplaatsen geen zeehavens van waaruit excursies 

naar of in windparken kunnen worden georganiseerd. 
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6. WINDPARKEN, WOLKEN EN ‘ZEEVLAM’ 
 

6.1. Kunnen windparken wolken veroorzaken? 
 

Sinds 2008 is bekend dat de temperatuur van het luchtpakket aan de lijzijde van windmolenparken als 

gevolg van wrijvingswarmte tot ca. 1 graad Celsius kan opwarmen en dat daardoor op zee mist (een 

laag wolkendek) kan ontstaan die in de praktijk nauwelijks te onderscheiden is van de bekende 

“zeevlam”, de schrik van het Noordzeestrand. Volgens NRC Wetenschap-redacteur Karel Knip (NRC, 

2011) is het verschijnsel het gevolg van een menging van twee verschillende luchtlagen, beide met 

hoge luchtvochtigheid, maar met een verschillende temperatuur. Het is hetzelfde verschijnsel als wat 

optreedt aan fabrieksschoorstenen en achter vliegtuigen. 

 

In februari 2013 publiceerden Charlotte 

Bay Hasager, Leif Rasmussen, Alfredo  

Peña, Leo E. Jensen en Pierre-Elouan  

Réthoré een artikel over een op 12 feb.  

2008 in Denemarken opgetreden ver- 

schijnsel van wolkvorming achter het  

Deense windpark50 Horns Rev 1, op 18- 

24 km uit de kust van Blavandshuk. 

Het betreft een betrekkelijk klein wind- 

park van met 80 turbines (2MW, 110 m 

hoog). 

 

Ook het KNMI en EUMETSAT (European 

Organisation for the Exploitation of Met- 

eorological Satellites) zijn met het ver- 

schijnsel bekend.  

 

Op 19 juni jl. schrijft een weerkundige  

van EUMETSAT aan Green Destinations:  

“Het effect in kwestie is een voorbeeld  

van adiabatische afkoeling, wat typisch  

kan optreden in de winter wanneer een  

zeer koude luchtlaag over warm water  

scheert. Je kunt je voorstellen dat er  

dan gemakkelijk condensatie (mistvor- 

ming) optreedt, de lucht heeft als het  

ware nog maar een klein zetje nodig.” 

Fig. 6. Bovenstaande foto's tonen de wolkvorming op 12 februari  
2008 inhet Deense windpark Horns Rev 1. De foto's verschenen  

in het artikel Wind Farm Wake (Hasager et al, 2013). 
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 Charlotte Bay Hasager et al. Wind Farm Wake: The Horns Rev Photo Case. Energies 2013 (6) pag. 696-716. 
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“Bovendien zal het sterk afhankelijk zijn van de omstandigheden (windrichting/sterkte, 

zeewatertemperatuur) en maar op een paar dagen per jaar relevant zijn.” 

Green Destinations legde begin juli de volgende vraag voor aan de afd. Meteorologie van het KNMI: 

“Mijn vraag is of er een gerede kans is dat grote windparken op 18,5 km van de kust, bijv. van 

Scheveningen tot Zandvoort, leiden tot dergelijke wolkvorming en of dat ook buiten het winterseizoen 

kan optreden.” 

Daarop schrijft een weerkundige van het KNMI op 16 juli 2015:  

“We hebben het nader bekeken en ook bij de door u genoemde parken kunnen dit soort wolken 

ontstaan onder specifieke meteorologische omstandigheden. De kans dat dit ontstaat buiten het 

winterhalfjaar is klein.” 

 

In Nederland is de relatie tussen windparken in zee en zeevlam nog niet aangetoond. Het feit dat deze 

relatie in Denemarken wel is aangetoond is puur het gevolg van de toevallige omstandigheid dat het 

verschijnsel werd waargenomen en gefotografeerd door een oplettende helikopterpiloot die onderweg 

was naar een boorplatform. Het feit dat het verschijnsel nog niet is waargenomen en gedocumenteerd 

voor het NoordzeeWind park zegt dus niets. Het kan evengoed zo zijn dat er in Egmond aan Zee al 

diverse malen zeevlam is opgetreden als gevolg van het windpark, zonder dat iemand dit weet. 

 

Onze voorlopige conclusies zijn dan ook als volgt: 

 windparken kunnen wel degelijk aanleiding geven tot wolk- en mistvorming (zeevlam);  

 de nieuwe parken in Nederland worden bijna tweemaal zo hoog als in het Deense geval en de 

parken zijn bovendien groter en talrijker; daarom zal de kans toenemen op de bijzondere 

omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot wolk- en mistvorming (bij nul windparken of 

bij heel kleine windmolens is die kans immers nul); 

 bij parken rond 18-24 km en een westelijke wind kunnen de gevormde wolken gemakkelijk de 

kust bereiken, zoals ook is gebleken in het Deense voorbeeld. Dit zou zeevlam kunnen 

veroorzaken aan de kust. 

 Omdat badplaatsen en strandexploitatie in toenemende mate een jaar rond karakter hebben 

gekregen zal zeevlam op de kust, wanneer die ook optreedt, de kwaliteit van het strandbezoek 

en -beleving niet ten goede komen op de betreffende dagen. Het kan dan ook leiden tot 

omzetdaling in de strandexploitatie. 

 grotere windparken zullen aanleiding geven tot grotere wolk- en mistvorming; indien het 

gesignaleerde effect optreedt in het gehele windpark Hollandse Kust-B bij een west- 

noordwestelijke wind, kan de gehele kust van Scheveningen tot en met Bloemendaal aan Zee 

te maken krijgen met zeevlam; 

 de kans op wolk- en mistvorming blijft klein, hoogstens enkele dagen per jaar en mogelijk 

beperkt tot het winterhalfjaar. 

 

Het is vooralsnog niet mogelijk gebleken om een relatie te leggen tussen omvang en frequentie van 

dit verschijnsel en de afstand van windparken tot de kust. 
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6.2. Kunnen windparken wolkbreuken veroorzaken? 
 

Deze suggestie dat windparken onder bepaalde omstandigheden ‘s zomers ook aanleiding kunnen 

geven tot hoosbuien op de kust is voor het eerst geopperd naar aanleiding van de door een hoosbui 

veroorzaakte wateroverlast in Egmond aan Zee op 14 augustus 2012.  

Het vóór Katwijk, Noordwijk en Zandvoort geplande windpark is vele malen groter dan het OWEZ. 

Indien onderzoek aantoont dat de geopperde theorie juist is, dan zijn de gevolgen voor de 

badplaatsen niet te overzien, mogelijk niet alleen wat betreft de waterhuishouding rond de 

Noordwijkse boulevard (grondwaterpeil) maar zeker ook voor de zwemwaterkwaliteit in de 

kustwateren van Katwijk en Noordwijk als gevolg van beperkingen in de rioolwater overstort. Het is 

bekend dat dit Katwijk al vele jaren de Blauwe Vlag kost. 

 

Op 19 juni 2015 schrijft een weerkundige van EUMETSAT hierover aan Green Destinations:  

“Een impact op de vorming van hoosbuien lijkt mij eerder onwaarschijnlijk. Cumulusvorming wordt 

voornamelijk bepaald door de instabiliteit van de atmosfeer en de zeewatertemperatuur.”  

En: 

De zeewatertemperatuur zal nauwelijks worden beïnvloed door opwarming van de luchtlaag door het 

windpark, omdat de warmtecapaciteit van het zeewater veel groter is dan van die relatief dunne 

luchtlaag. Voor de vraagstelling wat de impact van een windpark op buienvorming is, is het vooral 

relevant dat die buien worden getriggerd door het temperatuur- en vochtverschil tussen het zeewater 

(en dunne laag daarboven) en de bovenlucht. 

Wat eventueel zou kunnen is dat de energie die door de windturbines wordt toegevoegd in de vorm 

van die extra graad luchtwarmte, dit verschil net iets groter maakt, waardoor een iets hoger 

thermodynamisch potentiaal aanwezig is voor buienvorming. 

Maar de weerkunde van EUMETSAT betwijfelt of dit een significant effect heeft. 

 

Een weerkundige van het KNMI schrijft ons er op 15 juli 2015 het volgende over: 

In sommige specifieke situaties kan een verschil van 1 graad in temperatuur aan de grond of van het 

zeewater het verschil maken of er net wel of net niet een bui ontstaat. 

Maar of windmolenparken dat verschil kunnen maken, kan ik niet goed inschatten. 

 

Vooralsnog moeten wij het antwoord op onze vraag helaas schuldig blijven. Wel is duidelijk dat grote 

windparken leiden tot opwarming van de luchtlaag aan de lijzijde en daarmee ook van de zee 

watertemperatuur.  

Wel is dit een aanleiding om van de rijksoverheid een grondig onderzoek te verlangen naar de in dit 

kader gesignaleerde risico's van weerkundige aard. 
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CONCLUSIES 
 

 

1. De landschappelijke gevolgen van windparken op 10 mijl worden 

onderschat 

De zichtbaarheid van windparken op 18 zeemijl is de afgelopen jaren stelselmatig 

gerelativeerd, bijvoorbeeld onder verwijzing naar “100 m hoge windmolens”51. In 

werkelijkheid worden de windmolens ruim 200 m hoog. Ook wordt maar al te vaak 

gesuggereerd dat je meestal toch niet verder dan 15 km kunt kijken. Terwijl dat vaak zelfs 42 

km is. 

Uit nieuwe berekeningen blijkt dat het voorgestelde windpark Hollandse Kust grote delen van 

het jaar zichtbaar is vanuit de gehele vastelandskust van Hoek van Holland tot voorbij 

Callantsoog. Langs de gehele Noord-Hollandse kust wordt de zichtbaarheid van windmolens bij 

helder weer 4 tot 5 maal zo groot als nu, in de Kop van Noord-Holland nog meer. 

In Zandvoort, Noordwijk en Katwijk zal in de zomer gedurende de helft van de dagen de helft 

van de horizon bedekt zijn met duidelijk zichtbare windparken. 

Bij helder weer wordt de zichtbaarheid van die windmolens vanuit Noordwijk achtmaal zo 

groot als nu het geval is voor het windpark Luchterduinen; vanuit Katwijk negenmaal. 

De gemiddelde zichtbaarheid van windparken over het jaar genomen wordt vanuit Noordwijk 

12 maal zo groot als nu, vanuit Katwijk 17 maal. 

Vanuit Noordwijk zullen er anderhalf maal zo vaak windmolens te zien zijn als nu, vanuit 

Katwijk tweemaal zo vaak. 

Ook Scheveningen krijgt een uitstekend zicht op de windparken op de helft van de horizon, 

rond de zomer gedurende ruim 2 dagen per week. 

Ondanks toezeggingen van de windenergiesector blijkt de verlichting van windmolenpark 

Luchterduinen ook 's nachts zichtbaar tot 30 km. Zowel overdag als 's nachts zal “Nederlands 

grootste natuurgebied” er uit gaan zien als een industriegebied. 

 

2. Windparken op 10 mijl verjagen 5% van de vakantiegangers 

Rijkswaterstaat heeft de gevolgen van windparken op zee voor recreatie en toerisme laten 

onderzoeken. Daaruit blijkt dat een vrije horizon op zee belangrijk tot zeer belangrijk is voor 

ruim 70% van de Nederlandse en ruim 80% van de Duitse strandbezoekers. Er kan uit worden 

afgeleid dat 5% van de strandbezoekers weg zullen blijven van stranden wanneer daar 

windparken op 10 mijl te zien zijn. Meerdaagse vakantiegangers kunnen kiezen voor een 

vakantie naar een andere regio, er zijn alternatieven genoeg. Geen van de 1000 alternatieven 

hoeven te vrezen voor windparken zoals de Hollandse kust. Die concurrerende vakantieregio's 

zullen beslist inspelen op hun vrije horizon als unique selling point, in elk geval voor de 

Nederlandse en Duitse markt.  
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 Centraal Planbureau, Windenergie op de Noordzee. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse, pag. 26 en 111. 
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3. Windparken op 10 mijl kosten de regio duizenden banen 

Volgens het CBS bedraagt het economisch belang van het toerisme in de Hollandse 

kustplaatsen ca. €7,3 miljard per jaar. Als het toerisme in de Hollandse badplaatsen met 5% 

afneemt, dan leidt dat tot een negatief bestedingseffect van ca. € 373 miljoen per jaar en een 

verlies van ruim 3800 banen.  

In geen van de voor de Hollandse badplaatsen concurrerende vakantiebestemmingen is 

namelijk sprake van de aanleg van windpark een met een ook maar enigszins vergelijkbare 

visuele impact. Het is voor de betrokken kustbewoners en bedrijfsleven daarom niet te 

bevatten, dat de gevolgen van het Energieakkoord worden afgewenteld op de kustregio, 

waardoor het imago van de Hollandse kust voor langere tijd wordt beschadigd, terwijl er een 

reële alternatieven zijn. Bij een grote imagoschade kunnen de economische gevolgen voor de 

Hollandse kust gemakkelijk het dubbele worden.  

 

4. Nederland gooit onnodig geld weg met windparken op 10 mijl  

Er zijn voldoende aanwijzingen dat de meerkosten van aanleg van een windparklocatie uit het 

zicht (IJmuiden Ver) te hoog ingeschat worden. Alleen al het gebrek aan voldoende informatie 

wekt argwaan. Bij de aanleg van windparken op 10 mijl zal een deel van de vakantiegangers 

geheel uit Nederland wegblijven. Dit leidt tot een daling van de inkomsten uit het Nederlands 

toerisme met € 100 miljoen per jaar. 

Daarmee zijn de verwachte negatieve bestedingseffecten voor de BV Nederland hoger dan de 

geschatte meerkosten van de aanleg van het park IJmuiden Ver.  

 

5. Windparken op 10 mijl maken van de “bescherming van de vrije 

horizon” een wassen neus 

Het klimaat- en energiebeleid en het Energieakkoord zijn nationaal belangen. Maar ook de 

vrije horizon op zee, al ruim tien jaar een belangrijke doelstelling in het rijksbeleid, is erkend 

als een ruimtelijke kwaliteit van nationaal belang. Met één pennenstreek dreigt de vrije 

horizon voor vrijwel de gehele Hollandse kust en voor een groot deel van de Zeeuwse kust 

slechts een herinnering aan een mooi verleden te worden.  

Een grondige afweging van belangen op basis van goede informatie ligt in de rede. 

 

6. Natuur- en milieuorganisaties verzaken natuur en landschap 

Twintig jaar lang hebben Stichting De Noordzee en andere milieuorganisaties de Nederlandse 

bevolking verteld dat de Noordzee het grootste natuurgebied van Nederland is en dat de vrije 

horizon erg belangrijk is. Bij gebrek aan goede duik- en snorkelmogelijkheden genieten de 

meeste Nederlanders ook vooral van het zeeoppervlak en het vrije uitzicht. Het wegnemen 

van de vrije horizon ondermijnt het gevoel van Nederlanders en vakantiegangers dat de 

Noordzee een natuurgebied is en geeft de indruk van een industriegebied.  

Alle beschikbare kennis over de Noordzee laat maar één conclusie toe wat ecologie en 

windparken betreft: “hoe verder uit de kust, hoe beter”.52 Dit wordt ondersteund door alles 

wat we weten over vogels, over zeehonden en over de kraamkamer van het zeeleven. 

                                                 
52

 Decisio, MKEA Windenergie Noordzee, eindrapport 2010, pag. XV. 
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Natuurorganisaties zijn in het leven geroepen om op te komen voor natuur en landschap. Wie 

denkt de Noordzee te moeten opofferen om daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan 

het mondiale klimaatprobleem, is wat naïef. Het door natuurorganisaties zwijgend toekijken 

hoe belangrijke ecologische en landschappelijke waarden overboord worden gegooid wekt 

verwondering en sluit niet aan bij de opinies in de achterban, waarin velen niet blij zijn met 

“kortzichtige” oplossingen.  

Een herbezinning binnen de natuurbeweging ligt zeer in de rede. 

 

7. Windparken op 10 mijl dragen niet bij aan het klimaatbeleid 

De voorgestelde windparken voor de kust leven geen effectieve bijdrage aan het beleid m.b.t. 

de CO2-emissie53,54. Bovendien leiden zij tot uitstel van de Europese koppeling van 

stroomnetten, waarmee klimaatbeleid en efficiënte energievoorziening bij uitstek gediend zijn. 

Het gevolg is nu dat fossiele centrales langer operationeel moeten blijven. Ook lijken regering 

en natuur- en milieuorganisaties zich niet te realiseren dat vele duizenden Nederlanders die nu 

hun vakantie aan de Hollandse kust doorbrengen, uit ergernis over het teloorgaan van de vrije 

horizon geneigd zullen zijn om het vliegtuig te nemen naar verre vakantiebestemmingen waar 

minder onbezonnen wordt omgegaan met het landschap. Dat leidt tot extra CO2-uitstoot die 

niet zal worden en ook niet kan worden gecompenseerd. 

 

8. Windparken op 10 mijl passen niet in een duurzame ontwikkeling 

Het regeringsvoornemen voor de aanleg van het windpark Hollandse Kust sluit niet aan bij 

algemeen aanvaarde principes van duurzame ontwikkeling, noch voor de Hollandse kustregio, 

noch voor Nederland als geheel. 

 

9. Met windparken op 10 mijl gaan badplaatsen de mist in 

Alle naar voren gebrachte argumenten voor het bouwen op de 10 mijlszone zijn betwistbaar 

en ten minste niet voldoende hard gemaakt. Bouwen op de 10 mijlszone heeft een groot 

aantal gevolgen. Mogelijk zelfs voor het weer in de badplaatsen, waarvoor weerkundigen niet 

uitsluiten dat er extra zee-mist (zeevlam) kan ontstaan als gevolg van windparken. Al deze 

gevolgen dienen terdege te worden onderzocht. Zolang dat niet gebeurt, zullen de 

betrokkenen in de Hollandse badplaatsen voelen dat zij het bos in worden gestuurd. Of beter 

gezegd: de mist in. 

 

10. Windparken op 10 mijl ondermijnen het vertrouwen in de politiek 

Tegen de tijd dat de windparken voor iedereen zichtbaar voor de hele Hollandse 

vastelandskust zullen worden aangelegd, zullen velen zich realiseren dat dit de 

belastingbetaler €12 miljard kost, dat dit de Hollandse badplaatsen jaarlijks bijna €400 miljoen 

omzet scheelt en bijna 4000 banen, dat dit ook Nederland structureel banen gaat kosten, dat 

het vrije zicht op zee binnenkort tot het verleden behoort en dat de Hollandse kust wereldwijd 

de enige toeristische kust is die zijn belangrijkste troef heeft opgeofferd aan een kortzichtig 

                                                 
53

 Centraal Planbureau, Windenergie op de Noordzee. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse. 2005. 
54

 Decisio en Witteveen+Bos, MKBA Windenergie binnen de 12-mijlszone. Maatschappelijke afweging van 

windenergie op zee binnen en buiten de 12-mijlszone. 2014. 
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stukje beleid, niet omdat dat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen, maar omdat het 

percentage “ groene” energie nu eenmaal van 14% naar 16% moet.  

Daar zal ook zeker worden bij vermeld dat dat nu eenmaal van Brussel moest. Zodat iedereen 

in Den Haag - en in de Nederlandse natuur-, milieu- en klimaatbeweging - zijn handen in 

onschuld kan wassen en kan overgaan tot de orde van de dag.  

 

Toch kan dat niet de bedoeling zijn. 

Nederland heeft de kans om vernieuwend aan de slag te gaan, midden op de Noordzee, 

compleet met werkeiland, Europese koppeling van windparken, en zoute kweek van wieren en 

schaaldieren - en wereldwijd koploper worden op het gebied van windenergie en waterbouw 

op volle zee.  

Of we kunnen het zuinig aan doen en onze eigen kustbewoners de rekening presenteren. 

De wereld kijkt mee. 

Green Destinations wenst alle partijen veel wijsheid toe. 
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VERANTWOORDING 
 

Dit rapport is opgesteld in opdracht van de Stichting Vrije Horizon. 

 

Voor de opstelling van het rapport is gebruik gemaakt van vele tientallen bronnen. Deze worden allen 

in de tekst genoemd en zo nodig van voetnoten voorzien. Een literatuurlijst lijkt ons in de huidige tijd 

overbodig. 

 

Ook is dankbaar gebruik gemaakt van de discussie tijdens het door de Vereniging Kust & Zee – 

QualityCoast georganiseerde panel debat over windparken in zee in Katwijk, op 8 juli 2015. Dit debat 

maakt geen onderdeel uit van de opdracht. Opdracht verstrekking vond pas plaats kort na het debat. 

Niettemin gaat dank gaat uit naar alle deelnemers aan het debat en in het bijzonder aan: 

 Dhr. Jacco Knape, wethouder van de gemeente Katwijk, voor zijn onderbouwde pleidooi voor de 

locatie IJmuiden Ver; en voor zijn vragen waarom de regering geen onderbouwde vergelijking 

mogelijk maakt tussen locaties vlakbij en verder van de kust, noch waar het gaat over de impacts, 

noch over de geschatte meerkosten van IJmuiden Ver; 

 Dhr. Auke Heins, onafhankelijk deskundige van Schuttelaar & partners, voor zijn constatering dat 

regering en Greenpeace de windparklocatie IJmuiden Ver alleen afwijzen omdat zij nu nog niet 

willen investeren in de stroom kabel daarheen, terwijl die stroomkabel dringend nodig is voor de 

koppeling van de landelijke stroomnetten; 

 Dhr. Joris Wijnhoven, campagneleider van Greenpeace, voor zijn pleidooi om haast te maken met 

de uitvoering van de Energietransitie door zoveel mogelijk windmolens op zee te bouwen tegen zo 

laag mogelijke kosten; om geen discussie over locaties te voeren omdat dat gerommel in de 

marge is, omdat het visueel niet veel uitmaakt en omdat we sowieso allemaal moeten wennen aan 

een zee vol windparken; en tenslotte voor zijn pogingen om het debat levendig te houden, zoals 

met het uitspreken van de hoop dat als toeristen uitwijken naar Zeeland, “er daar ook wel weer 

ondernemers zijn die daarmee hun zakken willen vullen”. 

 Dhr. Albert Korper uit Zandvoort en dhr. Pieter Jan Barnhoorn, wethouder van de gemeente 

Noordwijk, voor hun pleidooi om af te stappen van het windpark Hollandse Kust en zo snel 

mogelijk te beginnen aan het alternatief IJmuiden Ver, omdat het maatschappelijk draagvlak 

daarvoor veel groter is en het daardoor sneller kan worden gerealiseerd, ook al omdat de stroom 

kabel daarheen er sowieso zal komen, volgens de huidige planning ruim vóór 2030. 

Ook gaat speciale dank uit naar: 

 de meteorologen bij het KNMI (o.m. Jeroen van Zomeren en Laura de Blij) en het Europese 

EUMETSAT (Theo Steenbergen); 

 Wouter E.N. Salman voor medewerking aan het hoofdstuk zichtbaarheid van windparken; 

 David B. Salman voor medewerking aan de economische analyse en aan de eindredactie; 

 de Noordwijkse deelnemers, allen regelmatige strandbezoekers, aan een discussie over de vraag 

hoe vaak je vanuit Noordwijk aan Zee ca. 42 km ver weg gelegen gebouwen op de Maasvlakte 

kunt zien; en voor hun conclusie dat dat heel vaak is, zeker honderd dagen per jaar. 

 

Albert Salman 

Green Destinations 

Warmond, juli 2015  
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Disclaimer 
 

Bij de totstandkoming van dit rapport is de nodige zorgvuldigheid betracht. Green Destinations kan 

geen aansprakelijkheid aanvaarden jegens de gebruiker voor fouten, onnauwkeurigheden of omissies, 

ongeacht de oorzaak daarvan, noch voor de schade als gevolg daarvan. Gebruik van informatie in het 

rapport en beslissingen van de gebruiker gebaseerd daarop zijn voor rekening en risico van de 

gebruiker. Ook zijn Green Destinations, zijn directeuren of medewerkers, in geen enkel geval 

aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade, met inbegrip van gederfde winst 

of inkomsten en verlies van contracten of orders. 
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Verzonden: Woensdag 9 maart 2016 17:20 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie:  
Mede namens:  
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
ontbreken van iedre visie 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
verpesten van laatste stukje echte natuur 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
het lijkt wel een kerstverlichting op zee,disco aan de horizon 
 
Reactie  
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Verzonden: Woensdag 9 maart 2016 17:56 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Transmissiesysteem op zee 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
HOUD HET SIMPEL! 
 
Heel veel mensen vinden windturbines niet mooi. Zij bederven het uitzicht en geven 
geluidsoverlast. Dit geldt zowel voor windturbines die op het land staan als op zee! 
Windturbines zijn een noodzakelijk kwaad. Ongeveer 700 windturbines, tweemaal zo hoog 
als de huidige turbines aan de horizon en veel dichterbij is vanzelfsprekend afschuwelijk. 
 
In het onderhavige geval is er een goed alternatief: IJmuiden-Ver. Uit het zicht, een vrije 
horizon! 
 
Andere discussies en onderzoeken over de effecten die windturbines zouden kunnen hebben 
op het toerisme, werkgelegenheid in de regio e.d. leiden slechts af. In dergelijke rapporten 
zijn meestal gaten te schieten. Bovendien krijgen min of meer irrelevante aspecten vaak 
teveel onterechte aandacht. 
 
Van belang is wel om de mogelijke meerkosten van IJmuiden-Ver (inclusief de hogere 
opbrengst als gevolg van meer wind aldaar) in kaart te brengen.  
Naar verwachting zullen deze meerkosten per KWh slechts zeer minimaal bedragen.  
 
Derhalve zet de windturbines IJMUIDEN-VER! 
 
 
 
 
 
 
Reactie  
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Verzonden: Woensdag 9 maart 2016 18:00 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
HOUD HET SIMPEL! 
 
Heel veel mensen vinden windturbines niet mooi. Zij bederven het uitzicht en geven 
geluidsoverlast. Dit geldt zowel voor windturbines die op het land staan als op zee! 
Windturbines zijn een noodzakelijk kwaad. Ongeveer 700 windturbines, tweemaal zo hoog 
als de huidige turbines aan de horizon en veel dichterbij is vanzelfsprekend afschuwelijk. 
 
In het onderhavige geval is er een goed alternatief: IJmuiden-Ver. Uit het zicht, een vrije 
horizon! 
 
Andere discussies en onderzoeken over de effecten die windturbines zouden kunnen hebben 
op het toerisme, werkgelegenheid in de regio e.d. leiden slechts af. In dergelijke rapporten 
zijn meestal gaten te schieten. Bovendien krijgen min of meer irrelevante aspecten vaak 
teveel onterechte aandacht. 
 
Van belang is wel om de mogelijke meerkosten van IJmuiden-Ver (inclusief de hogere 
opbrengst als gevolg van meer wind aldaar) in kaart te brengen.  
Naar verwachting zullen deze meerkosten per KWh slechts zeer minimaal bedragen.  
 
Derhalve zet de windturbines IJMUIDEN-VER! 
 
 
 
Reactie  
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Verzonden: Woensdag 9 maart 2016 18:05 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
A Hoe je het ook wendt of keert, de kavelbesluiten I en II (samen 700 MW) maken deel uit 
van een veel groter project (van 2100 MW), dat voor de beoordeling van sommige effecten 
domweg niet in stukjes kan worden geknipt. Voor de belangrijkste effecten is een integrale 
beoordeling nodig, van het gehele project. Een dergelijke beoordeling is in de voorliggende 
NRD (over alleen kavel I en II) niet voorzien. Door zo’n integrale beoordeling aan het begin 
achterwege te laten, sluit je in feite op voorhand alternatieven uit. Zeker als tijdsdruk een 
rol speelt, zoals in dit geval, vanwege het Energieakkoord uit 2013 en het Klimaatakkoord 
van november 2015. 
B In de Concept NRD Kavelbesluiten  I en II mis ik dus ook alternatieven voor de 
voorkeursvariant, die vergelijkbare hoeveelheden windenergie opleveren, maar verder uit de 
kust geplaatst, om nadelige effecten op landschap en economie te mitigeren. Het simpelweg 
vergelijken van de voorkeursvariant met een nulvariant volstaat niet, gezien de mogelijk 
zeer ingrijpende landschappelijke en economische effecten, die ondervangen kunnen worden 
met een alternatief verder uit de kust. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan 
IJmuiden Ver, waarbij alle 2100 MW ruim 60 km uit de kust wordt geplaatst. Mogelijk nog 
interessanter, vanwege de locatie iets dichterbij (dan IJmuiden Ver), en dus mogelijk iets 
goedkoper,  is een alternatief waarbij 700 MW wordt geplaatst in Zuid Holland West en 
1400 MW in Noord Holland West, of eventueel 700 MW in Noord Holland West en 700 MW in 
Noord-Holland Noord (dus naar de twee a drie aangewezen gebieden in fig. 2.1 op p 6. die 
elk op circa 40-50 km uit de kust liggen).  
C Een groot deel van het verzet uit de kustgemeenten komt voor uit de enorme schaal van 
het project relatief dicht bij de kust (in de voorkeursvariant). Dit horizonvullende karakter 
(zie I.3 hieronder) maakt de landschappelijke impact ervan onvergelijkbaar veel groter dan 
van bestaande, veel kleinere windparken (zoals Egmond, Amalia en Luchterduinen). Dit 
aspect wordt bij de evaluaties van Hollandse Kust voortdurend en ten onrechte als een 
kanttekening afgedaan, terwijl het een hoofdpunt is. Dat zou het ook in de voorliggende 
MER moeten zijn. 
D Voor zover mij bekend behoort het project Hollandse Kust met 2,1 GW wereldwijd tot de 
allergrootste windfarms in ontwikkeling, zal het met 18,5 km het dichtst bij de kust komen, 
in twee driehoeken met de punt naar zee (de meest ongunstige, zichtbare vorm), en voor 
het dichtstbevolkte achterland. In het buitenland worden de Britse projecten Hornsea, 
Doggerbank en East Anglia Offshore – mogelijk - weliswaar nog groter, maar geen van deze 
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parken zullen zo dichtblij het land komen te liggen als Hollandse Kust, en al helemaal niet in 
de beginfase. (De Britten rollen hun grootste parken landwaarts uit, dus op de visueel minst 
belastende wijze, terwijl Nederland kennelijk het omgekeerde van plan lijkt te zijn. Zie: 
http://www.renewableuk.com/en/publications/index.cfm/Offshore-Wind-Project-Timelines-2
015) Ook Duitsland en Denemarken, na het Verenigd Koninkrijk de andere grote offshore 
windlanden, hebben geen vergelijkbaar ingrijpende plannen zo dicht bij een dichtbevolkt 
achterland. Duitsland zet consequent alle grote en middelgrote offshore windparken op ten 
minste 50 km uit de kust. 
E Gegeven deze context zou Nederland zich moeten afvragen of het verstandig is om als 
eerste een groot deel van de eigen kust met dichtbevolkt achterland visueel zo zwaar te 
belasten, c.q. moeten nagaan waarom landen die voortvarender met off shore wind zijn daar 
van afzien. Beantwoording van deze vragen, voordat er onomkeerbare stappen zijn gezet, is 
onmisbaar in een volwaardige MER-rapportage.  
F In de onderzoeken over de landschaps- en economie-aspecten die tot nog toe zijn 
uitgevoerd, wordt het perspectief van de kustbewoners stelselmatig veronachtzaamd. De 
aandacht gaat alleen uit naar toeristen / bezoekers. Ten onrechte. Veel mensen kiezen er 
bewust voor om aan de kust te wonen, met de voordelen, maar ook nadelen van dien. Met 
name mensen die aan de boulevards wonen doen dat niet vanwege de ‘geneugten’ van de 
vaak harde wind, het zand, het zout op de ramen en de autodrukte voor de deur. Ze wonen 
daar graag vanwege het zicht op zee, en (in veel mindere mate) het ruisen van de branding. 
Dat zicht verstoren met een extreem groot en rommelig / industrieel uitziend 
windmolenpark is een zeer zware aantasting van het woongenot van deze groep, dat in de 
evaluaties op passende wijze moet worden meegenomen. Het zelfde geldt voor de (veel 
grotere) groep van lokale bewoners die zelf nauwelijks geen zeezicht hebben, maar die wel 
zeer regelmatig op het strand komen en wiens strandbeleving wordt aangetast door het 
park. 
 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
G In paragraaf 5.1.6 van de NRD worden de landschappelijke effecten behandeld, die tot de 
in 5.1.5 zeer summier aangestipte economische effecten kunnen leiden. Vanwege die 
volgordelijkheid start ik met 5.1.6. Het is verheugend te constateren dat er nu wat serieuzer 
werk gemaakt lijkt te worden van de visualisaties van het windpark. Maar of deze werkelijk 
een realistisch beeld zullen geven valt nog te bezien. Om diverse redenen: 
1. Het heeft geen zin, en het is zelfs ronduit misleidend, om in deze MER alleen de 
windmolens van kavel I en II te visualiseren, als in feite al voorgesorteerd wordt op het 
totale project voor de Zuid Hollandse kust van 4 kavels. 
2. De viewer die nu in het Noordzeeloket beschikbaar is 
http://windmolensopzee.noordzeeloket.nl/ en die pretendeert alle 2,1 GW te omvatten, 
roept al direct vragen op of de windmolens wel correct zijn weergegeven. Figuur 3.8 op p 21 
van de NRD laat zien dat twee stroken van kavel I direct tegen en achter het reeds 
gerealiseerde windpark Luchterduinen komen te liggen. Maar op de visualisatie is daarvan 
niets te zien, de (relatief kleine) molens van Luchterduinen staan in beide varianten vrij van 
de rest van het park. Duidelijk lijkt wel dat in de huidige visualisatie kavel IV niet is 
meegenomen, dat zou immers prominent vóór Luchterduinen komen te staan.  
3. Opvallend is, dat in de viewer de zichtbaarheid van Luchterduinen veel bescheidener 
is dan in werkelijkheid. Althans, in de mijne. Dat is nou net ook het hele probleem met 
viewers en andere visualisaties: ze geven een indruk, maar meer ook niet. In mijn ogen 
geeft de beschikbare viewer, ondanks de zeer onregelmatige en lelijke patronen die 
zichtbaar worden, toch een te rooskleurig beeld van het project. Wat de huidige visualisatie 
wel duidelijk maakt is dat we praten over een impact van minstens ‘10 x Luchterduinen’ (‘5 
x zo breed, 2 x zo hoog, en onnoemelijk veel rommeliger’). Vanwege mijn sterke vermoeden 
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dat kavels III en IV in de huidige viewer of nog niet zijn opgenomen (zie G.3 hierboven), of 
verkeerd, houd ik er rekening mee dat de werkelijke impact nog wezenlijk meer dan ‘10 x 
Luchterduinen’ kan zijn. Met een viewer alleen kan het landschappelijk effect van het project 
nooit worden beoordeeld, de viewer zal altijd in combinatie met de bestaande werkelijkheid 
(Luchterduinen) moeten worden bekeken om een goede indruk te krijgen van de te 
verwachten impact.    
H Ondanks alle bezwaren van de viewer, is zo’n viewer waarschijnlijk beter dan een 
fotovisualisatie. Op fotovisualisaties wordt, vanwege de daarbij geldende handzaamheidseis, 
het werkelijk effect altijd sterk onderschat. Fotovisualisaties zijn dus ongeschikt voor een 
MER.  
I In 5.1.6 wordt – terecht - de nodige aandacht besteed aan de factoren die de zichtbaarheid 
van het windmolenpark (mede) bepalen. Daarover drie opmerkingen: 
1. In de rapportages die ik tot nu toe gelezen heb, zoals de concept Structuurvisie 
Aanvulling Hollandse Kust werd de indruk gewekt dat de molens ca 30% van de zomerse 
dagen zichtbaar zullen zijn, en dat die verwachting gebaseerd is op zichtwaarnemingen van 
KNMI en soortgelijke bronnen. Hoewel het zeker waar is dat er mooie zomerse dagen zijn 
waarop de molens van Luchterduinen niet zichtbaar zijn, lijkt die 30% een sterke 
onderschatting van de werkelijke zichtbaarheid. Om de zichtbaarheidsverwachting te 
valideren, zal er gedurende enige tijd, ten minste enkele maanden, een vergelijking moeten 
worden gemaakt tussen wat de zichtbaarheidsmeteobron op diverse momenten aangeeft 
(‘weerstation Katwijk geeft nu op: 12 km zicht over zee’) met geautomatiseerd vervaardigde 
fotobeelden van Luchterduinen op datzelfde moment (‘vanuit Katwijk is Luchterduinen nu 
matig zichtbaar’). Ik maak zeer regelmatig mee dat op momenten dat het KNMI aangeeft 
dat het zicht matig is (< 30 km) , de molens van het prinses Amalia windpark vanuit mijn 
huis in Noordwijk (ca 45 km afstand) goed waarneembaar zijn. Het omgekeerde lijkt minder 
vaak voor te komen.    
2. Het is overigens onjuist om de zichtbaarheid van de windmolens uitsluitend te 
beoordelen in de zomerperiode, en voornamelijk vanuit het strand-perspectief. Zeker voor 
de kustbewoners is ook de winterperiode en het zicht vanaf de boulevards en vanaf 
woningen van belang. De zichtbaarheid van de wondmolens zal vanaf de hoger gelegen 
observatiepunten dan het strand merkbaar beter zijn. Dit aspect, ‘hoogte waarnemingspunt’, 
zou als vijfde bepalende aspect moeten worden onderkend en onderzocht.   
3. In 5.1.6 wordt terecht, maar nogal terloops opgemerkt dat de horizontale breedte 
van de beeldhoek zeer bepalend is voor de ervaren visuele impact van het project. Voor wie 
daarover nadenkt, is al op voorhand duidelijk dat het project Hollandse Kust zeer 
beeldbepalend zal worden. Vanaf plaatsen zoals Katwijk en Noordwijk vult het project aan de 
horizon ca 70 graden (van 360 graden), terwijl de breedte van de beeldhoek (gezichtsveld) 
waarin zaken goed worden waargenomen voor de meeste mensen slechts ca 50 tot 60 
graden bedraagt (eenvoudig te controleren door de armen gespreid naar voren te bewegen 
en na te gaan wanner ze gedetailleerd worden waargenomen). De meeste Nederlanders die 
zich over dit extreme windproject nog niet druk maken realiseren zich dit volstrekt niet. Juist 
daarom is het zo belangrijk dat hieraan grondig aandacht wordt besteed.    
J Dan nu 5.1.5, de economische effecten. Zeer zorgwekkend, en onacceptabel, is dat het de 
bedoeling is om de economische effecten grotendeels te baseren op het uiterst dubieuze 
‘onderzoek van Decisio’. Ik neem aan dat hiermee bedoeld wordt het onlangs verschenen 
rapport ‘Regionale effecten Windmolenparken op Zee’. Dit onderzoek van Decisio is een 
halfbakken combinatie van een MKBA en een regionale werkgelegenheidsanalyse, en het 
heeft zichtbaar geleden onder de funeste combinatie van te weinig tijd, te weinig 
onderzoeksbudget en te weinig onafhankelijkheid t.o.v. de opdrachtgever. We kunnen het 
de onderzoekers misschien moeilijk kwalijk nemen dat hun ‘onderzoeksmolen moet blijven 
draaien’, maar dit toont maar weer aan wat er gebeurt als de opdrachtgever kennelijk 
belang heeft of denkt te hebben bij een door hem gewenste uitkomst en de onderzoeker 
daarin meeveert. 
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K Laat ik echter positief beginnen, met de opmerking dat de onderlinge vergelijking van drie 
varianten, waaronder het kabinetsvoornemen binnen de 12 mijlszone en ‘IJmuiden Ver’ als 
zodanig in ieder geval een stap vooruit (t.o.v. alleen de afweging Voorkeursvariant vs niks 
doen) – laten we hopen dat dit in de MER als geheel ook zo terugkomt. Er ontbreekt echter 
wel een in mijn ogen logische alternatieve variant, zie alinea B hierboven. Ik constateer 
verder op voorhand dat de stelling over tijdelijke werkgelegenheidseffecten op nationaal 
niveau wel grotendeels begrijpelijk is, maar dat Nederland zich desondanks zou moeten 
afvragen of het zo nodig een toch al bestaande trend (verschuiving van recreatie/toerisme 
van natuur naar de -grote- stad) een flinke extra stimulans moet geven. Naar mijn mening 
is dat uiterst onverstandig. 
L Ik licht de belangrijkste bezwaren tegen het Decisio-rapport hieronder puntsgewijs toe: 
1. Het rapport van Decisio benadrukt telkens dat er praktisch geen onderzoeksdata naar 
de economische impact van windmolen parken beschikbaar zijn. Een bekende truc als je te 
weinig tijd en budget hebt voor je onderzoek. Maar het is ver bezijden de waarheid. Er zijn 
zeer veel publicaties uit de VS, het VK, Duitsland en Denemarken over dit onderwerp; veel 
en veel meer dan blijkt uit de inhoudsopgave. Publicaties waarin ook andere kwantificerings- 
en monetiseringsmethoden, zoals willingness to pay, worden gebruikt, en waaruit duidelijk 
naar voren komt dat mensen minder onverschillig tegenover windmolenparken staan dan de 
onderzoekers hier suggereren. Waar Decisio wél een punt mee heeft, maar dat merken ze 
helaas niet expliciet zo op, is dat er in de literatuur geen onderzoeksdata beschikbaar zijn 
over zeer grote off shore windparken op ca 20 km uit de kust. Met de uitzondering van 
London Array (waarvan de landschappelijke inpassing altijd nog veel beter is dan die van 
Hollandse Kust) bestaan zulke parken nog helemaal niet.   
2. Op selectieve wijze is er een beetje uit het onderzoek geshopt, en wordt dan de 
stellige conclusie getrokken dat er geen harde empirische bewijzen te vinden zijn dat 
windparken economische effecten met zich mee kunnen brengen. Gezien de grote 
hoeveelheid literatuur die voorhanden is vraag ik mij sterk af of dit wel waar is. Een goed 
voorbeeld is een onderzoek naar mogelijke effecten op huizenprijzen, het methodologisch 
meest geavanceerde tot nu toe, van Heintzelman & Tuttle  dat de auteurs van Decisio wel 
noemen, maar waarvan het resultaat hen kennelijk zo slecht uitkomt dat ze het in hun 
conclusie op p 27 onder de tafel schuiven: ‘Er zijn dus geen harde bewijzen voor de effecten 
op huizenprijzen als gevolg van een uitzicht op windmolenparken’. Terwijl bovengenoemde 
onderzoekers concluderen: ‘We find that nearby wind facilities significantly reduce property 
values in two of the three counties studied’ (p.2) en ook concluderen deze auteurs dat zij 
met hun verfijnde methodologie nu wel effecten konden aantonen, wat eerder met minder 
geavanceerde methoden niet lukte. (p 25). Dat onderzoek zou dan toch wel heel wat 
prominenter in beeld gebracht mogen worden!    
3. Het hoofdargument tegen het Decisio-rapport is dat de negatieve belevingseffecten 
van de voorkeursvariant stelselmatig worden onderschat, waardoor deze slechts een fractie 
zijn van de meerkosten van verder weg plaatsen. Een relatief zeer groot deel van de 
onderzoeksinspanningen is gestoken in eindeloos gegoochel met bezoekersaantallen. 
Vervolgens leiden de Decisio-onderzoekers, op basis van materiaal waarvan op voorhand 
duidelijk was dat het daarvoor niet gebruikt mag worden, nl. fotovisualisaties van een 
volstrekt onrepresentatief klein windpark, af hoeveel dagrecreanten bij realisatie van de 
voorkeursvariant zouden omrijden naar een andere badplaats zonder molens  (die er in het 
geval van Hollandse Kust nauwelijks is, tenzij je naar de Wadden of Zeeland gaat), of 
helemaal van een strandbezoek afzien. Aan het omrijden (door 9% van de 22,5 mln 
dagrecreanten) wordt dan een waarde van € 3,25 toegekend, op basis van een 
veronderstelde, zeer onrealistische 13 kilometer omrijden, aan wegblijven (door 1% van de 
dagrecreanten) wordt de dubbele waarde gehangen. Dat zijn, in essentie, volgens Decisio de 
maatschappelijke kosten van verminderde zichtbeleving door het reusachtige near shore 
windmolenpark. Dat 12% van de dagrecreanten minder geniet van een bezoek aan een 
windustrieel strand wordt niet meegenomen in de analyse. Met de plausibele mogelijkheid 
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dat een aanzienlijk deel van de omrijders en wegblijvers meer genot verliest dan de 
geschatte kosten van het omrijden wordt evenmin rekening gehouden. Dat de aantallen 
‘minder beleving’, ‘omrijden’ en ‘wegblijven wel eens dramatisch hoger kunnen uitpakken bij 
een windpark met 10 x de impact van Luchterduinen wordt niet onderkend . Voor de andere 
groep recreanten, de verblijfsrecreanten, wordt een soortgelijke aanpak gevolgd, met in 
essentie dezelfde bezwaren. Onduidelijk blijft of er ook serieus rekening gehouden is met de 
te verwachten effecten van buitenlandse toeristen die vanwege de windmolens een andere 
strandbestemming buiten Nederland kiezen. Daar lijkt het niet op, gezien het feit dat dit 
effect, voor de gehele Hollandse kust, maar op 0,5 mln per jaar wordt geschat . Naar mijn 
stellige mening is de kwantificering van deze effecten uiterst mager uitgevoerd.  
4. Nog bonter wordt het als men zich realiseert dat in de door Decisio toegepaste 
systematiek de verminderde beleving door kustbewoners zelf überhaupt niet meegenomen 
wordt. De redenering daarbij is dat kustbewoners niet hoeven te reizen, dus ook niet kunnen 
of hoeven omrijden, dus kan er via extra reiskosten ook geen betalingsbereidheid voor een 
fraaier zee-uitzicht worden bepaald. Nou ja! In buitenlands MKBA onderzoek is het dan 
gebruikelijk om te kijken naar dalingen van onroerend goed prijzen, als een alternatieve 
benadering van het verloren nut van kustbewoners door een groot windpark, maar daar 
maken de Decisio onderzoekers zich heel vlug van af door te beweren dat zo’n waarde effect 
nergens is vastgesteld  (Zie punt 1.L hierboven.) Te gek voor woorden! Iedereen weet dat 
onroerend goed aan de boulevard, all other things equal, meer waard is dan soortgelijke 
objecten zonder zee uitzicht – vanwege het zee-uitzicht! (zie F).  Voor onroerend goed in 
kustplaatsen versus iets verder in het binnenland gelegen plaatsen geldt mutatis mutandis 
hetzelfde, zij het dat daar de zeelucht nog als extra waardefactor tussen zit. Hoe dan ook, 
als men wil, kan men het verlies aan beleving voor de kustbewoners geloofwaardig 
kwantificeren, door een percentage te nemen van het waardeverschil in het onroerend goed, 
of desnoods door een van de recreanten afgeleide waarde, doch met erkenning dat de zee 
en het uitzicht daarop voor kustbewoners waarschijnlijk veel belangrijker en dus ook 
waardevoller is. In de ‘MKBA’ 2016 van Decisio is dat gewoon volledig achterwege gelaten.  
5. De schattingen van de meerkosten van verderweg gelegen windpark alternatieven 
zijn voor de lezer praktisch onnavolgbaar. Het is dus heel wel mogelijk dat deze overdreven 
zijn.  
 
M Al met al zijn de uitvoeringsfouten in de analyse van Decisio in potentie zo groot, dat het 
bepaald denkbaar is dat  bij een andere, meer realistische operationalisering van het 
onderzoek de uitkomst dramatisch anders geworden was, namelijk dat de meerkosten van 
verder wel in zee plaatsen in evenwicht gehouden worden door de daaraan verbonden 
maatschappelijke opbrengsten. Om deze reden pleit ik ervoor om het recente Decisio 
onderzoek volledig terzijde te schuiven en de analyse helemaal overnieuw te doen. 
  
 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Nee. En hoewel ik goed per e-mail bereikbaar ben ontvang ik uw reactie liever per post. 
 
Reactie  
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Verzonden: Woensdag 9 maart 2016 21:04 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
door de windmolens zo dicht bij de kust te plaatsen zal het toerisme naar Noordwijk en 
omgeving verminderen en zullen de toeristen uitwijken en verder rijden om naar een strand 
te gaan waar de onrustige en horizon vervuilende windmolens niet te zien zijn. Daardoor 
worden extra kilometers gereden, wat het milieu verslechtert. 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Windmolens dichter bij de kust verstoren de windpatronen aan de kust meer dan 
windmolens verder van de kust. 
Andere windpatronen verstoren de verstuivingen aan de kust en kunnen zelfs de zeestromen 
beinvloeden.l 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Zonneenergie is veiliger, goedkoper en minder horizon vervuilend dan windenergie. Dit 
alternatief om in plaats van in windenergie in zonneenergie te investeren zou beter moeten 
worden meegewogen. Vanwege de voorspelbaarheid en regelmaat van de energieopwekking 
is getijden energie ook beter dan windenergie.  
 
Reactie  
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Verzonden: Woensdag 9 maart 2016 21:22 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 

 

Aanspreekvorm:  

Aanspreektitel:  

Achternaam:  

Voorvoegsel(s):  

Voorletters:  

Straat:  

Huisnummer:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Als: Particulier 

 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  

Pagina 7 

Wij verzoeken u, in tegenstelling tot wat op pagina 7 van deze Notitie vermeld wordt, de 

horizon voor de cumulatieve effecten te verbreden en daar alle plannen tot 2050 bij te 

betrekken. Alleen dan kan men tot een (strategisch) inzicht komen van de cumulatieve 

effecten van de exploitatie van de Noordzee. 

 

 

Pagina 11 – alinea 5 

 

Volgens het concept scenario wind op zee wordt het transmissiesysteem op zee zodanig 

ontworpen dat het mogelijk is om op termijn de verder uit de kust gelegen 

windenergiegebieden met wisselstroom aan te sluiten op de platforms in de 

windenergiegebieden uit de routekaart. De platforms fungeren dan als “stapsteen”. 

 

In de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport transmissiesysteem 

wind op zee Hollandse Kust (zuid) staat op pagina 30 de volgende opmerking: “De platforms 

op zee van TOZ HKZ dienen niet als stapsteen naar verder gelegen windenergiegebieden en 

het Noordzeenet, dit is vastgelegd in het ‘Scenario Windenergie op Zee’ [lit. 11, bijlage I].”  

 

Deze opmerking is strijdig met Alinea 5 op pagina 11 van deze notitie. Graag ontvangen wij 

een extra toelichting waarom deze strijdigheid bestaat en wat het juiste concept is. 

 

Pagina 12 

 

Pagina 11 – alinea 5 

 

Volgens het concept scenario wind op zee wordt het transmissiesysteem op zee zodanig 

ontworpen dat het mogelijk is om op termijn de verder uit de kust gelegen 

windenergiegebieden met wisselstroom aan te sluiten op de platforms in de 

windenergiegebieden uit de routekaart. De platforms fungeren dan als “stapsteen”. 

 

In de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport transmissiesysteem 
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wind op zee Hollandse Kust (zuid) staat op pagina 30 de volgende opmerking: “De platforms 

op zee van TOZ HKZ dienen niet als stapsteen naar verder gelegen windenergiegebieden en 

het Noordzeenet, dit is vastgelegd in het ‘Scenario Windenergie op Zee’ [lit. 11, bijlage I].”  

 

Deze opmerking is strijdig met Alinea 5 op pagina 11 van deze notitie. Graag ontvangen wij 

een extra toelichting waarom deze strijdigheid bestaat en wat het juiste concept is. 

 

Pagina 19 – alinea 2, punt 3 

 

Het gebied aan de west- en zuidzijde van het windenergiegebied vangt wind af van de meer 

oost of noordoost gelegen gebieden. Kavels die daardoor minder vrije aanstroom van wind 

hebben zijn dan ook groter om de onderlinge afstand tussen windturbines te kunnen 

vergroten. 

 

De doelstellingen voor 2020 en 2023 staan onder druk. Het is dus zaak zo min mogelijk 

onderling verlies te bewerkstelligen. Wij verzoeken u daarom aanvullend onderzoek naar de 

totale opbrengst onder de meest ideale plaatsing tussen de velden Hollandse Kust (met 

invloed op reeds gerealiseerde velden) en plaatsing op IJmuiden Ver. (groter, meer ruimte, 

minder invloed op bestaande velden) 

 

Pagina 29 – Toetsing effecten en Kader Ecologie en Cumulatie: acceptabele grenzen op 

populatieniveau 

 

In het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) is onderzocht wat de gecumuleerde ecologische 

effecten kunnen zijn van bestaande en in aanbouw zijnde windparken op zee met de tien 

windparken op zee die in het Energieakkoord zijn afgesproken. Er is daarbij gekeken naar de 

effecten van windparken buiten de 12 mijlszone (zie ook paragraaf 5.2.2). Doel van het KEC 

is om te kunnen bepalen of de (bouw van) alle windparken, samen met enkele andere 

activiteiten op zee, tot onaanvaardbare negatieve ecologische effecten leiden. Zo nodig 

kunnen dan voorschriften worden opgenomen in de kavelbesluiten waarmee deze effecten 

worden voorkomen of verminderd 

 

In het Energieakkoord zijn geen locaties opgenomen. Alleen aantallen. De locatie Hollandse 

Kust is een locatie welke buiten de energieafspraken om, besloten is door EZ vanwege 

(veronderstelde) financiële voordelen. Wij verzoeken nader en/of verder vergelijkend 

onderzoek naar de effecten van 2100 MW op IJmuiden Ver in relatie tot de plannen HK zuid 

I en II, III en IV, en de HK Noord I en II. 

 

 

 

 

Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 

zou er anders moeten en waarom?  

Nee, zie bovenstaande.  

 

Reactie  
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Verzonden: Woensdag 9 maart 2016 22:31 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Plaatsen van de parken op een afstand, die geheel niet zichtbaar is vanuit de kust en een 
voorstel daartoe. 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Het is verontrustend te zien in het voorstel dat het tracé vanaf het beoogde park voor de 
kust van Scheveningen geprojecteerd is via Wateringen. Wij zijn van mening dat dit een 
onjuist beeld geeft. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Wij zijn ontstemd over het feit dat er in het voorstel tracé 1 wordt geprojecteerd. Het lijkt 
wel of er al is aangenomen dat tracé 1 zal worden gekozen voor het beoogde park. Dit geeft 
een onjuiste voorstelling van feiten. 
 
Reactie  
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Naam indiener:  

Adres:  

  

Telefoon:  

Email:  

 

Hollandse Kust   

Zienswijze op Concept Nota Reikwijdte en Detail  Kavelbesluiten  I en II 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke? 

A Hoe je het ook wendt of keert, de kavelbesluiten I en II (samen 700 MW) maken deel uit van een 

veel groter project (van 2100 MW), dat voor de beoordeling van sommige effecten domweg niet in 

stukjes kan worden geknipt. Voor de belangrijkste effecten is een integrale beoordeling nodig, van het 

gehele project. Een dergelijke beoordeling is in de voorliggende NRD (over alleen kavel I en II) niet 

voorzien. Door zo’n integrale beoordeling aan het begin achterwege te laten, sluit je in feite op 

voorhand alternatieven uit. Zeker als tijdsdruk een rol speelt, zoals in dit geval, vanwege het 

Energieakkoord uit 2013 en het Klimaatakkoord van november 2015. 

B In de Concept NRD Kavelbesluiten  I en II mis ik dus ook alternatieven voor de 

voorkeursvariant, die vergelijkbare hoeveelheden windenergie opleveren, maar verder uit de 

kust geplaatst, om nadelige effecten op landschap en economie te mitigeren. Het simpelweg 

vergelijken van de voorkeursvariant met een nulvariant volstaat niet, gezien de mogelijk zeer 

ingrijpende landschappelijke en economische effecten, die ondervangen kunnen worden met een 

alternatief verder uit de kust. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan IJmuiden Ver, waarbij alle 

2100 MW ruim 60 km uit de kust wordt geplaatst. Mogelijk nog interessanter, vanwege de locatie iets 

dichterbij (dan IJmuiden Ver), en dus mogelijk iets goedkoper,  is een alternatief waarbij 700 MW 

wordt geplaatst in Zuid Holland West en 1400 MW in Noord Holland West, of eventueel 700 MW in 

Noord Holland West en 700 MW in Noord-Holland Noord (dus naar de twee a drie aangewezen 

gebieden in fig. 2.1 op p 6. die elk op circa 40-50 km uit de kust liggen).  

C Een groot deel van het verzet uit de kustgemeenten komt voor uit de enorme schaal van het project 

relatief dicht bij de kust (in de voorkeursvariant). Dit horizonvullende karakter (zie I.3 hieronder) 

maakt de landschappelijke impact ervan onvergelijkbaar veel groter dan van bestaande, veel 

kleinere windparken (zoals Egmond, Amalia en Luchterduinen). Dit aspect wordt bij de evaluaties 

van Hollandse Kust voortdurend en ten onrechte als een kanttekening afgedaan, terwijl het een 

hoofdpunt is. Dat zou het ook in de voorliggende MER moeten zijn. 

D Voor zover mij bekend behoort het project Hollandse Kust met 2,1 GW wereldwijd tot de 

allergrootste windfarms in ontwikkeling, zal het met 18,5 km het dichtst bij de kust komen, in 

twee driehoeken met de punt naar zee (de meest ongunstige, zichtbare vorm), en voor het 

dichtstbevolkte achterland. In het buitenland worden de Britse projecten Hornsea, Doggerbank en 

East Anglia Offshore – mogelijk - weliswaar nog groter, maar geen van deze parken zullen zo dichtblij 

het land komen te liggen als Hollandse Kust, en al helemaal niet in de beginfase. (De Britten rollen 

hun grootste parken landwaarts uit, dus op de visueel minst belastende wijze, terwijl Nederland 

kennelijk het omgekeerde van plan lijkt te zijn. Zie: 

http://www.renewableuk.com/en/publications/index.cfm/Offshore-Wind-Project-Timelines-2015) Ook 
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Duitsland en Denemarken, na het Verenigd Koninkrijk de andere grote offshore windlanden, hebben 

geen vergelijkbaar ingrijpende plannen zo dicht bij een dichtbevolkt achterland. Duitsland zet 

consequent alle grote en middelgrote offshore windparken op ten minste 50 km uit de kust. 

E Gegeven deze context zou Nederland zich moeten afvragen of het verstandig is om als eerste 

een groot deel van de eigen kust met dichtbevolkt achterland visueel zo zwaar te belasten, c.q. 

moeten nagaan waarom landen die voortvarender met off shore wind zijn daar van afzien. 

Beantwoording van deze vragen, voordat er onomkeerbare stappen zijn gezet, is onmisbaar in 

een volwaardige MER-rapportage.  

F In de onderzoeken over de landschaps- en economie-aspecten die tot nog toe zijn 

uitgevoerd, wordt het perspectief van de kustbewoners stelselmatig veronachtzaamd. De 

aandacht gaat alleen uit naar toeristen / bezoekers. Ten onrechte. Veel mensen kiezen er bewust 

voor om aan de kust te wonen, met de voordelen, maar ook nadelen van dien. Met name mensen die 

aan de boulevards wonen doen dat niet vanwege de ‘geneugten’ van de vaak harde wind, het zand, 

het zout op de ramen en de autodrukte voor de deur. Ze wonen daar graag vanwege het zicht op zee, 

en (in veel mindere mate) het ruisen van de branding. Dat zicht verstoren met een extreem groot en 

rommelig / industrieel uitziend windmolenpark is een zeer zware aantasting van het woongenot van 

deze groep, dat in de evaluaties op passende wijze moet worden meegenomen. Het zelfde geldt voor 

de (veel grotere) groep van lokale bewoners die zelf nauwelijks geen zeezicht hebben, maar die wel 

zeer regelmatig op het strand komen en wiens strandbeleving wordt aangetast door het park. 

Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat zou er 

anders moeten en waarom? 

G In paragraaf 5.1.6 van de NRD worden de landschappelijke effecten behandeld, die tot de in 5.1.5 

zeer summier aangestipte economische effecten kunnen leiden. Vanwege die volgordelijkheid start ik 

met 5.1.6. Het is verheugend te constateren dat er nu wat serieuzer werk gemaakt lijkt te worden van 

de visualisaties van het windpark. Maar of deze werkelijk een realistisch beeld zullen geven valt nog te 

bezien. Om diverse redenen: 

1. Het heeft geen zin, en het is zelfs ronduit misleidend, om in deze MER alleen de 

windmolens van kavel I en II te visualiseren, als in feite al voorgesorteerd wordt op het 

totale project voor de Zuid Hollandse kust van 4 kavels. 

2. De viewer die nu in het Noordzeeloket beschikbaar is 

http://windmolensopzee.noordzeeloket.nl/ en die pretendeert alle 2,1 GW te omvatten, 

roept al direct vragen op of de windmolens wel correct zijn weergegeven. Figuur 3.8 op 

p 21 van de NRD laat zien dat twee stroken van kavel I direct tegen en achter het reeds 

gerealiseerde windpark Luchterduinen komen te liggen. Maar op de visualisatie is daarvan 

niets te zien, de (relatief kleine) molens van Luchterduinen staan in beide varianten vrij van de 

rest van het park. Duidelijk lijkt wel dat in de huidige visualisatie kavel IV niet is 

meegenomen, dat zou immers prominent vóór Luchterduinen komen te staan.  

3. Opvallend is, dat in de viewer de zichtbaarheid van Luchterduinen veel bescheidener is 

dan in werkelijkheid. Althans, in de mijne. Dat is nou net ook het hele probleem met viewers 

en andere visualisaties: ze geven een indruk, maar meer ook niet. In mijn ogen geeft de 

beschikbare viewer, ondanks de zeer onregelmatige en lelijke patronen die zichtbaar worden, 

toch een te rooskleurig beeld van het project. Wat de huidige visualisatie wel duidelijk 

maakt is dat we praten over een impact van minstens ‘10 x Luchterduinen’ (‘5 x zo 

breed, 2 x zo hoog, en onnoemelijk veel rommeliger’). Vanwege mijn sterke vermoeden 

dat kavels III en IV in de huidige viewer of nog niet zijn opgenomen (zie G.3 hierboven), of 

verkeerd, houd ik er rekening mee dat de werkelijke impact nog wezenlijk meer dan ‘10 x 

Luchterduinen’ kan zijn. Met een viewer alleen kan het landschappelijk effect van het 

project nooit worden beoordeeld, de viewer zal altijd in combinatie met de bestaande 
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werkelijkheid (Luchterduinen) moeten worden bekeken om een goede indruk te krijgen 

van de te verwachten impact.    

H Ondanks alle bezwaren van de viewer, is zo’n viewer waarschijnlijk beter dan een fotovisualisatie. 

Op fotovisualisaties wordt, vanwege de daarbij geldende handzaamheidseis, het werkelijk effect altijd 

sterk onderschat. Fotovisualisaties zijn dus ongeschikt voor een MER.  

I In 5.1.6 wordt – terecht - de nodige aandacht besteed aan de factoren die de zichtbaarheid van het 

windmolenpark (mede) bepalen. Daarover drie opmerkingen: 

1. In de rapportages die ik tot nu toe gelezen heb, zoals de concept Structuurvisie Aanvulling 

Hollandse Kust werd de indruk gewekt dat de molens ca 30% van de zomerse dagen 

zichtbaar zullen zijn, en dat die verwachting gebaseerd is op zichtwaarnemingen van KNMI en 

soortgelijke bronnen. Hoewel het zeker waar is dat er mooie zomerse dagen zijn waarop de 

molens van Luchterduinen niet zichtbaar zijn, lijkt die 30% een sterke onderschatting van de 

werkelijke zichtbaarheid. Om de zichtbaarheidsverwachting te valideren, zal er gedurende 

enige tijd, ten minste enkele maanden, een vergelijking moeten worden gemaakt tussen 

wat de zichtbaarheidsmeteobron op diverse momenten aangeeft (‘weerstation Katwijk 

geeft nu op: 12 km zicht over zee’) met geautomatiseerd vervaardigde fotobeelden van 

Luchterduinen op datzelfde moment (‘vanuit Katwijk is Luchterduinen nu matig 

zichtbaar’). Ik maak zeer regelmatig mee dat op momenten dat het KNMI aangeeft dat het 

zicht matig is (< 30 km) , de molens van het prinses Amalia windpark vanuit mijn huis in 

Noordwijk (ca 45 km afstand) goed waarneembaar zijn. Het omgekeerde lijkt minder vaak 

voor te komen.    

2. Het is overigens onjuist om de zichtbaarheid van de windmolens uitsluitend te beoordelen in 

de zomerperiode, en voornamelijk vanuit het strand-perspectief. Zeker voor de 

kustbewoners is ook de winterperiode en het zicht vanaf de boulevards en vanaf 

woningen van belang. De zichtbaarheid van de wondmolens zal vanaf de hoger gelegen 

observatiepunten dan het strand merkbaar beter zijn. Dit aspect, ‘hoogte 

waarnemingspunt’, zou als vijfde bepalende aspect moeten worden onderkend en 

onderzocht.   

3. In 5.1.6 wordt terecht, maar nogal terloops opgemerkt dat de horizontale breedte van de 

beeldhoek zeer bepalend is voor de ervaren visuele impact van het project. Voor wie daarover 

nadenkt, is al op voorhand duidelijk dat het project Hollandse Kust zeer beeldbepalend zal 

worden. Vanaf plaatsen zoals Katwijk en Noordwijk vult het project aan de horizon ca 70 

graden (van 360 graden), terwijl de breedte van de beeldhoek (gezichtsveld) waarin 

zaken goed worden waargenomen voor de meeste mensen slechts ca 50 tot 60 graden 

bedraagt (eenvoudig te controleren door de armen gespreid naar voren te bewegen en na te 

gaan wanner ze gedetailleerd worden waargenomen). De meeste Nederlanders die zich over 

dit extreme windproject nog niet druk maken realiseren zich dit volstrekt niet. Juist daarom is 

het zo belangrijk dat hieraan grondig aandacht wordt besteed.    

J Dan nu 5.1.5, de economische effecten. Zeer zorgwekkend, en onacceptabel, is dat het de 

bedoeling is om de economische effecten grotendeels te baseren op het uiterst dubieuze ‘onderzoek 

van Decisio’. Ik neem aan dat hiermee bedoeld wordt het onlangs verschenen rapport ‘Regionale 

effecten Windmolenparken op Zee’. Dit onderzoek van Decisio is een halfbakken combinatie van 

een MKBA en een regionale werkgelegenheidsanalyse, en het heeft zichtbaar geleden onder de 

funeste combinatie van te weinig tijd, te weinig onderzoeksbudget en te weinig 

onafhankelijkheid t.o.v. de opdrachtgever. We kunnen het de onderzoekers misschien moeilijk 

kwalijk nemen dat hun ‘onderzoeksmolen moet blijven draaien’, maar dit toont maar weer aan wat er 

gebeurt als de opdrachtgever kennelijk belang heeft of denkt te hebben bij een door hem gewenste 

uitkomst en de onderzoeker daarin meeveert. 
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K Laat ik echter positief beginnen, met de opmerking dat de onderlinge vergelijking van drie varianten, 

waaronder het kabinetsvoornemen binnen de 12 mijlszone en ‘IJmuiden Ver’ als zodanig in ieder 

geval een stap vooruit (t.o.v. alleen de afweging Voorkeursvariant vs niks doen) – laten we hopen dat 

dit in de MER als geheel ook zo terugkomt. Er ontbreekt echter wel een in mijn ogen logische 

alternatieve variant, zie alinea B hierboven. Ik constateer verder op voorhand dat de stelling over 

tijdelijke werkgelegenheidseffecten op nationaal niveau wel grotendeels begrijpelijk is, maar dat 

Nederland zich desondanks zou moeten afvragen of het zo nodig een toch al bestaande trend 

(verschuiving van recreatie/toerisme van natuur naar de -grote- stad) een flinke extra stimulans 

moet geven. Naar mijn mening is dat uiterst onverstandig. 

L Ik licht de belangrijkste bezwaren tegen het Decisio-rapport hieronder puntsgewijs toe: 

1. Het rapport van Decisio benadrukt telkens dat er praktisch geen onderzoeksdata naar 

de economische impact van windmolen parken beschikbaar zijn. Een bekende truc als 

je te weinig tijd en budget hebt voor je onderzoek. Maar het is ver bezijden de waarheid. 

Er zijn zeer veel publicaties uit de VS, het VK, Duitsland en Denemarken over dit onderwerp; 

veel en veel meer dan blijkt uit de inhoudsopgave. Publicaties waarin ook andere 

kwantificerings- en monetiseringsmethoden, zoals willingness to pay, worden gebruikt, en 

waaruit duidelijk naar voren komt dat mensen minder onverschillig tegenover 

windmolenparken staan dan de onderzoekers hier suggereren. Waar Decisio wél een punt 

mee heeft, maar dat merken ze helaas niet expliciet zo op, is dat er in de literatuur geen 

onderzoeksdata beschikbaar zijn over zeer grote off shore windparken op ca 20 km uit 

de kust. Met de uitzondering van London Array (waarvan de landschappelijke inpassing 

altijd nog veel beter is dan die van Hollandse Kust) bestaan zulke parken nog helemaal 

niet.   

2. Op selectieve wijze is er een beetje uit het onderzoek geshopt, en wordt dan de stellige 

conclusie getrokken dat er geen harde empirische bewijzen te vinden zijn dat 

windparken economische effecten met zich mee kunnen brengen. Gezien de grote 

hoeveelheid literatuur die voorhanden is vraag ik mij sterk af of dit wel waar is. Een goed 

voorbeeld is een onderzoek naar mogelijke effecten op huizenprijzen, het 

methodologisch meest geavanceerde tot nu toe, van Heintzelman & Tuttle1 dat de 

auteurs van Decisio wel noemen, maar waarvan het resultaat hen kennelijk zo slecht 

uitkomt dat ze het in hun conclusie op p 27 onder de tafel schuiven: ‘Er zijn dus geen 

harde bewijzen voor de effecten op huizenprijzen als gevolg van een uitzicht op 

windmolenparken’. Terwijl bovengenoemde onderzoekers concluderen: ‘We find that nearby 

wind facilities significantly reduce property values in two of the three counties studied’ (p.2) en 

ook concluderen deze auteurs dat zij met hun verfijnde methodologie nu wel effecten konden 

aantonen, wat eerder met minder geavanceerde methoden niet lukte. (p 25). Dat onderzoek 

zou dan toch wel heel wat prominenter in beeld gebracht mogen worden!    

3. Het hoofdargument tegen het Decisio-rapport is dat de negatieve belevingseffecten van 

de voorkeursvariant stelselmatig worden onderschat, waardoor deze slechts een fractie 

zijn van de meerkosten van verder weg plaatsen. Een relatief zeer groot deel van de 

onderzoeksinspanningen is gestoken in eindeloos gegoochel met bezoekersaantallen. 

Vervolgens leiden de Decisio-onderzoekers, op basis van materiaal waarvan op voorhand 

duidelijk was dat het daarvoor niet gebruikt mag worden, nl. fotovisualisaties van een volstrekt 

onrepresentatief klein windpark, af hoeveel dagrecreanten bij realisatie van de 

voorkeursvariant zouden omrijden naar een andere badplaats zonder molens  (die er in het 

geval van Hollandse Kust nauwelijks is, tenzij je naar de Wadden of Zeeland gaat), of 

helemaal van een strandbezoek afzien. Aan het omrijden (door 9% van de 22,5 mln 

dagrecreanten) wordt dan een waarde van € 3,25 toegekend, op basis van een 

                                                           
1
 Zie: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=1803601 
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veronderstelde, zeer onrealistische 13 kilometer omrijden, aan wegblijven (door 1% van de 

dagrecreanten) wordt de dubbele waarde gehangen. Dat zijn, in essentie, volgens Decisio de 

maatschappelijke kosten van verminderde zichtbeleving door het reusachtige near shore 

windmolenpark. Dat 12% van de dagrecreanten minder geniet van een bezoek aan een 

windustrieel strand wordt niet meegenomen in de analyse. Met de plausibele 

mogelijkheid dat een aanzienlijk deel van de omrijders en wegblijvers meer genot 

verliest dan de geschatte kosten van het omrijden wordt evenmin rekening gehouden. 

Dat de aantallen ‘minder beleving’, ‘omrijden’ en ‘wegblijven wel eens dramatisch hoger 

kunnen uitpakken bij een windpark met 10 x de impact van Luchterduinen wordt niet 

onderkend
2
. Voor de andere groep recreanten, de verblijfsrecreanten, wordt een soortgelijke 

aanpak gevolgd, met in essentie dezelfde bezwaren. Onduidelijk blijft of er ook serieus 

rekening gehouden is met de te verwachten effecten van buitenlandse toeristen die 

vanwege de windmolens een andere strandbestemming buiten Nederland kiezen. Daar 

lijkt het niet op, gezien het feit dat dit effect, voor de gehele Hollandse kust, maar op 0,5 mln 

per jaar wordt geschat
3
. Naar mijn stellige mening is de kwantificering van deze effecten 

uiterst mager uitgevoerd.  

4. Nog bonter wordt het als men zich realiseert dat in de door Decisio toegepaste 

systematiek de verminderde beleving door kustbewoners zelf überhaupt niet 

meegenomen wordt. De redenering daarbij is dat kustbewoners niet hoeven te reizen, dus 

ook niet kunnen of hoeven omrijden, dus kan er via extra reiskosten ook geen 

betalingsbereidheid voor een fraaier zee-uitzicht worden bepaald. Nou ja! In buitenlands 

MKBA onderzoek is het dan gebruikelijk om te kijken naar dalingen van onroerend 

goed prijzen, als een alternatieve benadering van het verloren nut van kustbewoners 

door een groot windpark, maar daar maken de Decisio onderzoekers zich heel vlug van 

af door te beweren dat zo’n waarde effect nergens is vastgesteld  (Zie punt 1.L 

hierboven.) Te gek voor woorden! Iedereen weet dat onroerend goed aan de boulevard, all 

other things equal, meer waard is dan soortgelijke objecten zonder zee uitzicht – vanwege het 

zee-uitzicht! (zie F).  Voor onroerend goed in kustplaatsen versus iets verder in het binnenland 

gelegen plaatsen geldt mutatis mutandis hetzelfde, zij het dat daar de zeelucht nog als extra 

waardefactor tussen zit. Hoe dan ook, als men wil, kan men het verlies aan beleving voor 

de kustbewoners geloofwaardig kwantificeren, door een percentage te nemen van het 

waardeverschil in het onroerend goed, of desnoods door een van de recreanten 

afgeleide waarde, doch met erkenning dat de zee en het uitzicht daarop voor 

kustbewoners waarschijnlijk veel belangrijker en dus ook waardevoller is. In de ‘MKBA’ 

2016 van Decisio is dat gewoon volledig achterwege gelaten.  

5. De schattingen van de meerkosten van verderweg gelegen windpark alternatieven zijn 

voor de lezer praktisch onnavolgbaar. Het is dus heel wel mogelijk dat deze overdreven 

zijn.  

 

M Al met al zijn de uitvoeringsfouten in de analyse van Decisio in potentie zo groot, dat het 

bepaald denkbaar is dat  bij een andere, meer realistische operationalisering van het 

onderzoek de uitkomst dramatisch anders geworden was, namelijk dat de meerkosten van 

verder wel in zee plaatsen in evenwicht gehouden worden door de daaraan verbonden 

maatschappelijke opbrengsten. Om deze reden pleit ik ervoor om het recente Decisio 

onderzoek volledig terzijde te schuiven en de analyse helemaal overnieuw te doen. 

                                                           
2
 Behalve in de gevoeligheidsanalyse, door een -veel te kleine- toeslag van 50%, maar door het in een 

gevoeligheidsanalyse te stoppen, waarin ook kleinere effecten  worden onderzocht, speelt dit hoofdaspect de 
facto geen rol in de berekening.  
3
 Waarbij als het meegenomen welvaartseffect alleen de gemiste winst is, niet de gemiste toegevoegde 

waarde, die uiteraard veel hoger ligt. 
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Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 

Ik ben een voorstander van windenergie, en ik heb me geërgerd aan het gekrakeel dat enkele jaren 

terug in Noordwijk uitbrak over Luchterduinen. De gevolgde procedure, waarbij de gemeente over het 

voornemen niet werd geïnformeerd, was beneden de maat, maar dat je als kustplaats een windpark 

op ruim 20 km voor de neus kunt krijgen is helemaal geen ramp. Zolang het niet horizonvullend is, 

uiteraard.  

Leven en activiteit op zee, of het nu scheepvaart is, of booreilanden, of windmolens, het hoort erbij. 

Maar wel met mate! 

Wees toch verstandig, Nederland, loop niet zo idioot veel voor de internationale troepen uit 

door als enige in dit tempo zo’n kolossaal park voor de deur neer te gooien, met een zeer 

dichtbevolkt achterland, terwijl het allerminst zeker is dat we daar als BV Nederland geen spijt 

van krijgen. De omgekeerde aanpak van de buurlanden, met de echt grote parken ver weg 

beginnen en dan mogelijk later verder landwaarts gaan, dát is de verstandige aanpak! Het 

omgekeerde doen, alleen om overheidsbudgettaire redenen, in een wereld die schreeuwt om infra-

investeringen, het is van de zotte.   
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Naam indiener:  

Adres:  

 

Telefoon:  

Email:  

 

Hollandse Kust   

Zienswijze op Concept Nota Reikwijdte en Detail  Kavelbesluiten  I en II 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke? 

A Hoe je het ook wendt of keert, de kavelbesluiten I en II (samen 700 MW) maken deel uit van een 

veel groter project (van 2100 MW), dat voor de beoordeling van sommige effecten domweg niet in 

stukjes kan worden geknipt. Voor de belangrijkste effecten is een integrale beoordeling nodig, van het 

gehele project. Een dergelijke beoordeling is in de voorliggende NRD (over alleen kavel I en II) niet 

voorzien. Door zo’n integrale beoordeling aan het begin achterwege te laten, sluit je in feite op 

voorhand alternatieven uit. Zeker als tijdsdruk een rol speelt, zoals in dit geval, vanwege het 

Energieakkoord uit 2013 en het Klimaatakkoord van november 2015. 

B In de Concept NRD Kavelbesluiten  I en II mis ik dus ook alternatieven voor de 

voorkeursvariant, die vergelijkbare hoeveelheden windenergie opleveren, maar verder uit de 

kust geplaatst, om nadelige effecten op landschap en economie te mitigeren. Het simpelweg 

vergelijken van de voorkeursvariant met een nulvariant volstaat niet, gezien de mogelijk zeer 

ingrijpende landschappelijke en economische effecten, die ondervangen kunnen worden met een 

alternatief verder uit de kust. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan IJmuiden Ver, waarbij alle 

2100 MW ruim 60 km uit de kust wordt geplaatst. Mogelijk nog interessanter, vanwege de locatie iets 

dichterbij (dan IJmuiden Ver), en dus mogelijk iets goedkoper,  is een alternatief waarbij 700 MW 

wordt geplaatst in Zuid Holland West en 1400 MW in Noord Holland West, of eventueel 700 MW in 

Noord Holland West en 700 MW in Noord-Holland Noord (dus naar de twee a drie aangewezen 

gebieden in fig. 2.1 op p 6. die elk op circa 40-50 km uit de kust liggen).  

C Een groot deel van het verzet uit de kustgemeenten komt voor uit de enorme schaal van het project 

relatief dicht bij de kust (in de voorkeursvariant). Dit horizonvullende karakter (zie I.3 hieronder) 

maakt de landschappelijke impact ervan onvergelijkbaar veel groter dan van bestaande, veel 

kleinere windparken (zoals Egmond, Amalia en Luchterduinen). Dit aspect wordt bij de evaluaties 

van Hollandse Kust voortdurend en ten onrechte als een kanttekening afgedaan, terwijl het een 

hoofdpunt is. Dat zou het ook in de voorliggende MER moeten zijn. 

D Voor zover mij bekend behoort het project Hollandse Kust met 2,1 GW wereldwijd tot de 

allergrootste windfarms in ontwikkeling, zal het met 18,5 km het dichtst bij de kust komen, in 

twee driehoeken met de punt naar zee (de meest ongunstige, zichtbare vorm), en voor het 

dichtstbevolkte achterland. In het buitenland worden de Britse projecten Hornsea, Doggerbank en 

East Anglia Offshore – mogelijk - weliswaar nog groter, maar geen van deze parken zullen zo dichtblij 

het land komen te liggen als Hollandse Kust, en al helemaal niet in de beginfase. (De Britten rollen 

hun grootste parken landwaarts uit, dus op de visueel minst belastende wijze, terwijl Nederland 

kennelijk het omgekeerde van plan lijkt te zijn. Zie: 

http://www.renewableuk.com/en/publications/index.cfm/Offshore-Wind-Project-Timelines-2015) Ook 
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Duitsland en Denemarken, na het Verenigd Koninkrijk de andere grote offshore windlanden, hebben 

geen vergelijkbaar ingrijpende plannen zo dicht bij een dichtbevolkt achterland. Duitsland zet 

consequent alle grote en middelgrote offshore windparken op ten minste 50 km uit de kust. 

E Gegeven deze context zou Nederland zich moeten afvragen of het verstandig is om als eerste 

een groot deel van de eigen kust met dichtbevolkt achterland visueel zo zwaar te belasten, c.q. 

moeten nagaan waarom landen die voortvarender met off shore wind zijn daar van afzien. 

Beantwoording van deze vragen, voordat er onomkeerbare stappen zijn gezet, is onmisbaar in 

een volwaardige MER-rapportage.  

F In de onderzoeken over de landschaps- en economie-aspecten die tot nog toe zijn 

uitgevoerd, wordt het perspectief van de kustbewoners stelselmatig veronachtzaamd. De 

aandacht gaat alleen uit naar toeristen / bezoekers. Ten onrechte. Veel mensen kiezen er bewust 

voor om aan de kust te wonen, met de voordelen, maar ook nadelen van dien. Met name mensen die 

aan de boulevards wonen doen dat niet vanwege de ‘geneugten’ van de vaak harde wind, het zand, 

het zout op de ramen en de autodrukte voor de deur. Ze wonen daar graag vanwege het zicht op zee, 

en (in veel mindere mate) het ruisen van de branding. Dat zicht verstoren met een extreem groot en 

rommelig / industrieel uitziend windmolenpark is een zeer zware aantasting van het woongenot van 

deze groep, dat in de evaluaties op passende wijze moet worden meegenomen. Het zelfde geldt voor 

de (veel grotere) groep van lokale bewoners die zelf nauwelijks geen zeezicht hebben, maar die wel 

zeer regelmatig op het strand komen en wiens strandbeleving wordt aangetast door het park.  

Er is straks een dermate grote horizonvervuiling, dat het schokkend zal worden. Bezoekers schrikken 

nu al van de windmolens die nu zichtbaar zijn; ze schrikken omdat zij de berichtgeving hierover niet 

volgen omdat het hen niet persoonlijk raakt, tot het moment dat ze ermee worden geconfronteerd. 

Mensen kunnen zich niet voorstellen, dat ze nieuwe plannen tot optische tweemaal zo hoge masten 

met zeer duidelijk zichtbare molens leiden…als wij hen dit vertellen schudt iedereen geschokt zijn 

hoofd: dat zou toch niet mogen?! Toch niet langs de hele nederlandse kust?! Maar men voelt zich 

machteloos en weet niet wat te doen hoe dit te voorkomen. 

Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat zou er 

anders moeten en waarom? 

G In paragraaf 5.1.6 van de NRD worden de landschappelijke effecten behandeld, die tot de in 5.1.5 

zeer summier aangestipte economische effecten kunnen leiden. Vanwege die volgordelijkheid start ik 

met 5.1.6. Het is verheugend te constateren dat er nu wat serieuzer werk gemaakt lijkt te worden van 

de visualisaties van het windpark. Maar of deze werkelijk een realistisch beeld zullen geven valt nog te 

bezien. Om diverse redenen: 

1. Het heeft geen zin, en het is zelfs ronduit misleidend, om in deze MER alleen de 

windmolens van kavel I en II te visualiseren, als in feite al voorgesorteerd wordt op het 

totale project voor de Zuid Hollandse kust van 4 kavels. 

2. De viewer die nu in het Noordzeeloket beschikbaar is 

http://windmolensopzee.noordzeeloket.nl/ en die pretendeert alle 2,1 GW te omvatten, 

roept al direct vragen op of de windmolens wel correct zijn weergegeven. Figuur 3.8 op 

p 21 van de NRD laat zien dat twee stroken van kavel I direct tegen en achter het reeds 

gerealiseerde windpark Luchterduinen komen te liggen. Maar op de visualisatie is daarvan 

niets te zien, de (relatief kleine) molens van Luchterduinen staan in beide varianten vrij van de 

rest van het park. Duidelijk lijkt wel dat in de huidige visualisatie kavel IV niet is 

meegenomen, dat zou immers prominent vóór Luchterduinen komen te staan.  

3. Opvallend is, dat in de viewer de zichtbaarheid van Luchterduinen veel bescheidener is 

dan in werkelijkheid. Althans, in de mijne. Dat is nou net ook het hele probleem met viewers 

en andere visualisaties: ze geven een indruk, maar meer ook niet. In mijn ogen geeft de 

beschikbare viewer, ondanks de zeer onregelmatige en lelijke patronen die zichtbaar worden, 
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toch een te rooskleurig beeld van het project. Wat de huidige visualisatie wel duidelijk 

maakt is dat we praten over een impact van minstens ‘10 x Luchterduinen’ (‘5 x zo 

breed, 2 x zo hoog, en onnoemelijk veel rommeliger’). Vanwege mijn sterke vermoeden 

dat kavels III en IV in de huidige viewer of nog niet zijn opgenomen (zie G.3 hierboven), of 

verkeerd, houd ik er rekening mee dat de werkelijke impact nog wezenlijk meer dan ‘10 x 

Luchterduinen’ kan zijn. Met een viewer alleen kan het landschappelijk effect van het 

project nooit worden beoordeeld, de viewer zal altijd in combinatie met de bestaande 

werkelijkheid (Luchterduinen) moeten worden bekeken om een goede indruk te krijgen 

van de te verwachten impact.    

H Ondanks alle bezwaren van de viewer, is zo’n viewer waarschijnlijk beter dan een fotovisualisatie. 

Op fotovisualisaties wordt, vanwege de daarbij geldende handzaamheidseis, het werkelijk effect altijd 

sterk onderschat. Fotovisualisaties zijn dus ongeschikt voor een MER.  

I In 5.1.6 wordt – terecht - de nodige aandacht besteed aan de factoren die de zichtbaarheid van het 

windmolenpark (mede) bepalen. Daarover drie opmerkingen: 

1. In de rapportages die ik tot nu toe gelezen heb, zoals de concept Structuurvisie Aanvulling 

Hollandse Kust werd de indruk gewekt dat de molens ca 30% van de zomerse dagen 

zichtbaar zullen zijn, en dat die verwachting gebaseerd is op zichtwaarnemingen van KNMI en 

soortgelijke bronnen. Hoewel het zeker waar is dat er mooie zomerse dagen zijn waarop de 

molens van Luchterduinen niet zichtbaar zijn, lijkt die 30% een sterke onderschatting van de 

werkelijke zichtbaarheid. Om de zichtbaarheidsverwachting te valideren, zal er gedurende 

enige tijd, ten minste enkele maanden, een vergelijking moeten worden gemaakt tussen 

wat de zichtbaarheidsmeteobron op diverse momenten aangeeft (‘weerstation Katwijk 

geeft nu op: 12 km zicht over zee’) met geautomatiseerd vervaardigde fotobeelden van 

Luchterduinen op datzelfde moment (‘vanuit Katwijk is Luchterduinen nu matig 

zichtbaar’). Ik maak zeer regelmatig mee dat op momenten dat het KNMI aangeeft dat het 

zicht matig is (< 30 km) , de molens van het prinses Amalia windpark vanuit mijn huis in 

Noordwijk (ca 45 km afstand) goed waarneembaar zijn. Het omgekeerde lijkt minder vaak 

voor te komen.    

2. Het is overigens onjuist om de zichtbaarheid van de windmolens uitsluitend te beoordelen in 

de zomerperiode, en voornamelijk vanuit het strand-perspectief. Zeker voor de 

kustbewoners is ook de winterperiode en het zicht vanaf de boulevards en vanaf 

woningen van belang. De zichtbaarheid van de wondmolens zal vanaf de hoger gelegen 

observatiepunten dan het strand merkbaar beter zijn. Dit aspect, ‘hoogte 

waarnemingspunt’, zou als vijfde bepalende aspect moeten worden onderkend en 

onderzocht.   

3. In 5.1.6 wordt terecht, maar nogal terloops opgemerkt dat de horizontale breedte van de 

beeldhoek zeer bepalend is voor de ervaren visuele impact van het project. Voor wie daarover 

nadenkt, is al op voorhand duidelijk dat het project Hollandse Kust zeer beeldbepalend zal 

worden. Vanaf plaatsen zoals Katwijk en Noordwijk vult het project aan de horizon ca 70 

graden (van 360 graden), terwijl de breedte van de beeldhoek (gezichtsveld) waarin 

zaken goed worden waargenomen voor de meeste mensen slechts ca 50 tot 60 graden 

bedraagt (eenvoudig te controleren door de armen gespreid naar voren te bewegen en na te 

gaan wanner ze gedetailleerd worden waargenomen). De meeste Nederlanders die zich over 

dit extreme windproject nog niet druk maken realiseren zich dit volstrekt niet. Juist daarom is 

het zo belangrijk dat hieraan grondig aandacht wordt besteed.    

J Dan nu 5.1.5, de economische effecten. Zeer zorgwekkend, en onacceptabel, is dat het de 

bedoeling is om de economische effecten grotendeels te baseren op het uiterst dubieuze ‘onderzoek 

van Decisio’. Ik neem aan dat hiermee bedoeld wordt het onlangs verschenen rapport ‘Regionale 

effecten Windmolenparken op Zee’. Dit onderzoek van Decisio is een halfbakken combinatie van 

een MKBA en een regionale werkgelegenheidsanalyse, en het heeft zichtbaar geleden onder de 
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funeste combinatie van te weinig tijd, te weinig onderzoeksbudget en te weinig 

onafhankelijkheid t.o.v. de opdrachtgever. We kunnen het de onderzoekers misschien moeilijk 

kwalijk nemen dat hun ‘onderzoeksmolen moet blijven draaien’, maar dit toont maar weer aan wat er 

gebeurt als de opdrachtgever kennelijk belang heeft of denkt te hebben bij een door hem gewenste 

uitkomst en de onderzoeker daarin mee veert. 

K Laat ik echter positief beginnen, met de opmerking dat de onderlinge vergelijking van drie varianten, 

waaronder het kabinetsvoornemen binnen de 12 mijlszone en ‘IJmuiden Ver’ als zodanig in ieder 

geval een stap vooruit (t.o.v. alleen de afweging Voorkeursvariant vs niks doen) – laten we hopen dat 

dit in de MER als geheel ook zo terugkomt. Er ontbreekt echter wel een in mijn ogen logische 

alternatieve variant, zie alinea B hierboven. Ik constateer verder op voorhand dat de stelling over 

tijdelijke werkgelegenheidseffecten op nationaal niveau wel grotendeels begrijpelijk is, maar dat 

Nederland zich desondanks zou moeten afvragen of het zo nodig een toch al bestaande trend 

(verschuiving van recreatie/toerisme van natuur naar de -grote- stad) een flinke extra stimulans 

moet geven. Naar mijn mening is dat uiterst onverstandig. 

L Ik licht de belangrijkste bezwaren tegen het Decisio-rapport hieronder puntsgewijs toe: 

1. Het rapport van Decisio benadrukt telkens dat er praktisch geen onderzoeksdata naar 

de economische impact van windmolen parken beschikbaar zijn. Een bekende truc als 

je te weinig tijd en budget hebt voor je onderzoek. Maar het is ver bezijden de waarheid. 

Er zijn zeer veel publicaties uit de VS, het VK, Duitsland en Denemarken over dit onderwerp; 

veel en veel meer dan blijkt uit de inhoudsopgave. Publicaties waarin ook andere 

kwantificerings- en monetiseringsmethoden, zoals willingness to pay, worden gebruikt, en 

waaruit duidelijk naar voren komt dat mensen minder onverschillig tegenover 

windmolenparken staan dan de onderzoekers hier suggereren. Waar Decisio wél een punt 

mee heeft, maar dat merken ze helaas niet expliciet zo op, is dat er in de literatuur geen 

onderzoeksdata beschikbaar zijn over zeer grote off shore windparken op ca 20 km uit 

de kust. Met de uitzondering van London Array (waarvan de landschappelijke inpassing 

altijd nog veel beter is dan die van Hollandse Kust) bestaan zulke parken nog helemaal 

niet.   

2. Op selectieve wijze is er een beetje uit het onderzoek geshopt, en wordt dan de stellige 

conclusie getrokken dat er geen harde empirische bewijzen te vinden zijn dat 

windparken economische effecten met zich mee kunnen brengen. Gezien de grote 

hoeveelheid literatuur die voorhanden is vraag ik mij sterk af of dit wel waar is. Een goed 

voorbeeld is een onderzoek naar mogelijke effecten op huizenprijzen, het 

methodologisch meest geavanceerde tot nu toe, van Heintzelman & Tuttle1 dat de 

auteurs van Decisio wel noemen, maar waarvan het resultaat hen kennelijk zo slecht 

uitkomt dat ze het in hun conclusie op p 27 onder de tafel schuiven: ‘Er zijn dus geen 

harde bewijzen voor de effecten op huizenprijzen als gevolg van een uitzicht op 

windmolenparken’. Terwijl bovengenoemde onderzoekers concluderen: ‘We find that nearby 

wind facilities significantly reduce property values in two of the three counties studied’ (p.2) en 

ook concluderen deze auteurs dat zij met hun verfijnde methodologie nu wel effecten konden 

aantonen, wat eerder met minder geavanceerde methoden niet lukte. (p 25). Dat onderzoek 

zou dan toch wel heel wat prominenter in beeld gebracht mogen worden!    

3. Het hoofdargument tegen het Decisio-rapport is dat de negatieve belevingseffecten van 

de voorkeursvariant stelselmatig worden onderschat, waardoor deze slechts een fractie 

zijn van de meerkosten van verder weg plaatsen. Een relatief zeer groot deel van de 

onderzoeksinspanningen is gestoken in eindeloos gegoochel met bezoekersaantallen. 

Vervolgens leiden de Decisio-onderzoekers, op basis van materiaal waarvan op voorhand 

                                                           
1
 Zie: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=1803601 
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duidelijk was dat het daarvoor niet gebruikt mag worden, nl. fotovisualisaties van een volstrekt 

onrepresentatief klein windpark, af hoeveel dagrecreanten bij realisatie van de 

voorkeursvariant zouden omrijden naar een andere badplaats zonder molens  (die er in het 

geval van Hollandse Kust nauwelijks is, tenzij je naar de Wadden of Zeeland gaat), of 

helemaal van een strandbezoek afzien. Aan het omrijden (door 9% van de 22,5 mln 

dagrecreanten) wordt dan een waarde van € 3,25 toegekend, op basis van een 

veronderstelde, zeer onrealistische 13 kilometer omrijden, aan wegblijven (door 1% van de 

dagrecreanten) wordt de dubbele waarde gehangen. Dat zijn, in essentie, volgens Decisio de 

maatschappelijke kosten van verminderde zichtbeleving door het reusachtige near shore 

windmolenpark. Dat 12% van de dagrecreanten minder geniet van een bezoek aan een 

windustrieel strand wordt niet meegenomen in de analyse. Met de plausibele 

mogelijkheid dat een aanzienlijk deel van de omrijders en wegblijvers meer genot 

verliest dan de geschatte kosten van het omrijden wordt evenmin rekening gehouden. 

Dat de aantallen ‘minder beleving’, ‘omrijden’ en ‘wegblijven wel eens dramatisch hoger 

kunnen uitpakken bij een windpark met 10 x de impact van Luchterduinen wordt niet 

onderkend
2
. Voor de andere groep recreanten, de verblijfsrecreanten, wordt een soortgelijke 

aanpak gevolgd, met in essentie dezelfde bezwaren. Onduidelijk blijft of er ook serieus 

rekening gehouden is met de te verwachten effecten van buitenlandse toeristen die 

vanwege de windmolens een andere strandbestemming buiten Nederland kiezen. Daar 

lijkt het niet op, gezien het feit dat dit effect, voor de gehele Hollandse kust, maar op 0,5 mln 

per jaar wordt geschat
3
. Naar mijn stellige mening is de kwantificering van deze effecten 

uiterst mager uitgevoerd.  

4. Nog bonter wordt het als men zich realiseert dat in de door Decisio toegepaste 

systematiek de verminderde beleving door kustbewoners zelf überhaupt niet 

meegenomen wordt. De redenering daarbij is dat kustbewoners niet hoeven te reizen, dus 

ook niet kunnen of hoeven omrijden, dus kan er via extra reiskosten ook geen 

betalingsbereidheid voor een fraaier zee-uitzicht worden bepaald. Nou ja! In buitenlands 

MKBA onderzoek is het dan gebruikelijk om te kijken naar dalingen van onroerend 

goed prijzen, als een alternatieve benadering van het verloren nut van kustbewoners 

door een groot windpark, maar daar maken de Decisio onderzoekers zich heel vlug van 

af door te beweren dat zo’n waarde effect nergens is vastgesteld  (Zie punt 1.L 

hierboven.) Te gek voor woorden! Iedereen weet dat onroerend goed aan de boulevard, all 

other things equal, meer waard is dan soortgelijke objecten zonder zee uitzicht – vanwege het 

zee-uitzicht! (zie F).  Voor onroerend goed in kustplaatsen versus iets verder in het binnenland 

gelegen plaatsen geldt mutatis mutandis hetzelfde, zij het dat daar de zeelucht nog als extra 

waardefactor tussen zit. Hoe dan ook, als men wil, kan men het verlies aan beleving voor 

de kustbewoners geloofwaardig kwantificeren, door een percentage te nemen van het 

waardeverschil in het onroerend goed, of desnoods door een van de recreanten 

afgeleide waarde, doch met erkenning dat de zee en het uitzicht daarop voor 

kustbewoners waarschijnlijk veel belangrijker en dus ook waardevoller is. In de ‘MKBA’ 

2016 van Decisio is dat gewoon volledig achterwege gelaten.  

5. De schattingen van de meerkosten van verderweg gelegen windpark alternatieven zijn 

voor de lezer praktisch onnavolgbaar. Het is dus heel wel mogelijk dat deze overdreven 

zijn.  

 

                                                           
2
 Behalve in de gevoeligheidsanalyse, door een -veel te kleine- toeslag van 50%, maar door het in een 

gevoeligheidsanalyse te stoppen, waarin ook kleinere effecten  worden onderzocht, speelt dit hoofdaspect de 
facto geen rol in de berekening.  
3
 Waarbij als het meegenomen welvaartseffect alleen de gemiste winst is, niet de gemiste toegevoegde 

waarde, die uiteraard veel hoger ligt. 
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M Al met al zijn de uitvoeringsfouten in de analyse van Decisio in potentie zo groot, dat het 

bepaald denkbaar is dat  bij een andere, meer realistische operationalisering van het 

onderzoek de uitkomst dramatisch anders geworden was, namelijk dat de meerkosten van 

verder wel in zee plaatsen in evenwicht gehouden worden door de daaraan verbonden 

maatschappelijke opbrengsten. Om deze reden pleit ik ervoor om het recente Decisio 

onderzoek volledig terzijde te schuiven en de analyse helemaal overnieuw te doen. 

  

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 

Ik ben een voorstander van windenergie, en ik heb me geërgerd aan het gekrakeel dat enkele jaren 

terug in Noordwijk uitbrak over Luchterduinen. De gevolgde procedure, waarbij de gemeente over het 

voornemen niet werd geïnformeerd, was beneden de maat, maar dat je als kustplaats een windpark 

op ruim 20 km voor de neus kunt krijgen is helemaal geen ramp. Zolang het niet horizonvullend is, 

uiteraard.  

Leven en activiteit op zee, of het nu scheepvaart is, of booreilanden, of windmolens, het hoort erbij. 

Maar wel met mate! 

En er zijn goede alternatieven.  

Wees toch verstandig, Nederland, loop niet zo idioot veel voor de internationale troepen uit 

door als enige in dit tempo zo’n kolossaal park voor de deur neer te gooien, met een zeer 

dichtbevolkt achterland, terwijl het volgens mij heel zeker is dat we daar in Nederland spijt van 

krijgen. De omgekeerde aanpak van de buurlanden, met de echt grote parken ver weg beginnen 

en dan mogelijk later verder landwaarts gaan, dát is de verstandige aanpak! Het omgekeerde 

doen, alleen om overheidsbudgettaire redenen, in een wereld die schreeuwt om infra-investeringen, 

het is beangstigend, hoe weinig integraal dit gedacht is. 

Schoonheid is een groot goed en dat is ons met onze mooie kust gegeven. Om deze voor de vele 

generaties na ons met dit plan zo te verkwanselen, is uiterst onverstandig. U kunt  gelukkig nu nog 

zeggen: is er geen andere manier om het energieakkoord te halen?  

En ja, die is er. 

U kunt later niet zeggen: we hadden geen keuze. U heeft een keuze. Ik reken op U als mijn 

volksvertegenwoordiger, dat U in ons aller belang, de juiste maakt. 

Daar dank ik U vanuit mijn hele hart voor en namens ons kinderen en kleinkinderen. 
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Verzonden: Woensdag 9 maart 2016 23:07 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
1) Hoe je het ook wendt of keert, de kavelbesluiten I en II (samen 700 MW) maken deel uit 
van een veel groter project (van 2100 MW), dat voor de beoordeling van sommige effecten 
domweg niet in stukjes kan worden geknipt. Voor de belangrijkste effecten is een integrale 
beoordeling nodig, van het gehele project. Een dergelijke beoordeling is in de voorliggende 
NRD (over alleen kavel I en II) niet voorzien.Door zo’n integrale beoordeling aan het begin 
achterwege te laten, sluit je in feite op voorhand alternatieven uit. Zeker als tijdsdruk een 
rol speelt, zoals in dit geval, vanwege het Energieakkoord uit 2013 en het Klimaatakkoord 
van november 2015. 
2) In de Concept NRD Kavelbesluiten  I en II mis ik dus ook alternatieven voor de 
voorkeursvariant, die vergelijkbare hoeveelheden windenergie opleveren, maar verder uit de 
kust geplaatst, om nadelige effecten op landschap en economie te mitigeren. Het simpelweg 
vergelijken van de voorkeursvariant met een nulvariant volstaat niet, gezien de mogelijk 
zeer ingrijpende landschappelijke en economische effecten, die ondervangen kunnen worden 
met een alternatief verder uit de kust. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan 
IJmuiden Ver, waarbij alle 2100 MW ruim 60 km uit de kust wordt geplaatst.Mogelijk nog 
interessanter, vanwege de locatie iets dichterbij (dan IJmuiden Ver), en dus mogelijk iets 
goedkoper,  is een alternatief waarbij 700 MW wordt geplaatst in Zuid Holland West en 
1400 MW in Noord Holland West, of eventueel 700 MW in Noord Holland West en 700 MW in 
Noord-Holland Noord (dus naar de twee a drie aangewezen gebieden in fig. 2.1 op p 6. die 
elk op circa 40-50 km uit de kust liggen). 
3) Een groot deel van het verzet uit de kustgemeenten komt voor uit de enorme schaal van 
het projectrelatief dicht bij de kust(in de voorkeursvariant). Dit horizonvullende karakter (zie 
I.3 hieronder) maakt de landschappelijke impact ervan onvergelijkbaar veel groter dan van 
bestaande, veel kleinere windparken (zoals Egmond, Amalia en Luchterduinen). Dit aspect 
wordt bij de evaluaties van Hollandse Kust voortdurend en ten onrechte als een 
kanttekening afgedaan, terwijl het een hoofdpunt is. Dat zou het ook in de voorliggende 
MER moeten zijn. 
4) Voor zover mij bekend behoort het project Hollandse Kustmet 2,1 GW wereldwijd tot de 
allergrootste windfarms in ontwikkeling, zal het met 18,5 km het dichtst bij de kust komen, 
in twee driehoeken met de punt naar zee (de meestongunstige, zichtbare vorm),en voor het 
dichtstbevolkte achterland.In het buitenland worden de Britse projecten Hornsea, 
Doggerbank en East Anglia Offshore – mogelijk -weliswaar nog groter, maar geen van deze 
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parken zullen zo dichtblij het land komen te liggen als Hollandse Kust, en al helemaal niet in 
de beginfase. (De Britten rollen hun grootste parken landwaarts uit, dus op de visueel minst 
belastende wijze, terwijl Nederland kennelijk het omgekeerde van plan lijkt te zijn.Zie: 
http://www.renewableuk.com/en/publications/index.cfm/Offshore-Wind-Project-Timelines-2
015) Ook Duitsland en Denemarken, na het Verenigd Koninkrijk de andere grote offshore 
windlanden, hebben geen vergelijkbaar ingrijpende plannen zo dicht bij een dichtbevolkt 
achterland. Duitsland zet consequent alle grote en middelgrote offshore windparken op ten 
minste 50 km uit de kust. 
5) Gegeven deze context zou Nederland zich moeten afvragen of het verstandig is om als 
eerste een groot deel van de eigen kust met dichtbevolkt achterland visueel zo zwaar te 
belasten, c.q. moeten nagaan waarom landen die voortvarender met off shore wind zijn daar 
van afzien. Beantwoording van deze vragen, voordat er onomkeerbare stappen zijn gezet, is 
onmisbaar in een volwaardige MER-rapportage. 
6) In de onderzoeken over de landschaps- en economie-aspecten die tot nog toe zijn 
uitgevoerd, wordt het perspectief van de kustbewoners stelselmatig veronachtzaamd.De 
aandacht gaat alleen uit naar toeristen / bezoekers. Ten onrechte. Veel mensen kiezen er 
bewust voor om aan de kust te wonen, met de voordelen, maar ook nadelen van dien. Met 
name mensen die aan de boulevards wonen doen dat niet vanwege de ‘geneugten’ van de 
vaak harde wind, het zand, het zout op de ramen en de autodrukte voor de deur. Ze wonen 
daar graag vanwege het zicht op zee, en (in veel mindere mate) het ruisen van de branding. 
Dat zicht verstoren met een extreem groot en rommelig / industrieel uitziend 
windmolenpark is een zeer zware aantasting van het woongenot van deze groep, dat in de 
evaluaties op passende wijze moet worden meegenomen. Het zelfde geldt voor de (veel 
grotere) groep van lokale bewoners die zelf nauwelijks geen zeezicht hebben, maar die wel 
zeer regelmatig op het strand komen en wiens strandbeleving wordt aangetast door het 
park. 
 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
1) In paragraaf 5.1.6 van de NRD worden de landschappelijke effecten behandeld, die tot de 
in 5.1.5 zeer summier aangestipte economische effecten kunnen leiden. Vanwege die 
volgordelijkheid start ik met 5.1.6. Het is verheugend te constateren dat er nu wat serieuzer 
werk gemaakt lijkt te worden van de visualisaties van het windpark.Maar of deze werkelijk 
een realistisch beeld zullen geven valt nog te bezien. Om diverse redenen: 
I. Het heeft geen zin, en het is zelfs ronduit misleidend, om in deze MER alleen de 
windmolens van kavel I en II te visualiseren, als in feite al voorgesorteerd wordt op het 
totale project voor de Zuid Hollandse kust van 4 kavels. 
II. De viewer die nu in het Noordzeeloket beschikbaar 
ishttp://windmolensopzee.noordzeeloket.nl/en die pretendeert alle 2,1 GW te 
omvatten,roept al direct vragen op of de windmolens wel correct zijn weergegeven. Figuur 
3.8 op p 21 van de NRD laat zien dat twee stroken van kavel I direct tegen en achter het 
reeds gerealiseerde windpark Luchterduinen komen te liggen. Maar op de visualisatie is 
daarvan niets te zien, de (relatief kleine) molens van Luchterduinen staan in beide varianten 
vrij van de rest van het park. Duidelijk lijkt wel dat in de huidige visualisatie kavel IV niet is 
meegenomen, dat zou immers prominent vóór Luchterduinen komen te staan.  
III. Opvallend is, dat in de viewer de zichtbaarheid van Luchterduinen veel bescheidener 
is dan in werkelijkheid. Althans, in de mijne. Dat is nou net ook het hele probleem met 
viewers en andere visualisaties: ze geven een indruk, maar meer ook niet. In mijn ogen 
geeft de beschikbare viewer, ondanks de zeer onregelmatige en lelijke patronen die 
zichtbaar worden, toch een te rooskleurig beeld van het project. Wat de huidige visualisatie 
wel duidelijk maakt is dat we praten over een impact van minstens ‘10 x Luchterduinen’ (‘5 
x zo breed, 2 x zo hoog, en onnoemelijk veel rommeliger’). Vanwege mijn sterke vermoeden 
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dat kavels III en IV in de huidige viewer of nog niet zijn opgenomen , of verkeerd, houd ik 
er rekening mee dat de werkelijke impact nog wezenlijk meer dan ‘10 x Luchterduinen’ kan 
zijn.Met een viewer alleen kan het landschappelijk effect van het project nooit worden 
beoordeeld, de viewer zal altijd in combinatie met de bestaande werkelijkheid 
(Luchterduinen) moeten worden bekeken om een goede indruk te krijgen van de te 
verwachten impact.   
2) Ondanks alle bezwaren van de viewer, is zo’n viewer waarschijnlijk beter dan een 
fotovisualisatie. Op fotovisualisaties wordt, vanwege de daarbij geldende handzaamheidseis, 
het werkelijk effect altijd sterk onderschat. Fotovisualisaties zijn dus ongeschikt voor een 
MER.  
3) In 5.1.6 wordt – terecht - de nodige aandacht besteed aan de factoren die de 
zichtbaarheid van het windmolenpark (mede) bepalen. Daarover drie opmerkingen: 
I. In de rapportages die ik tot nu toe gelezen heb, zoals de concept Structuurvisie 
Aanvulling Hollandse Kust werd de indruk gewekt dat de molens ca 30% van de zomerse 
dagen zichtbaar zullen zijn, en dat die verwachting gebaseerd is op zichtwaarnemingen van 
KNMI en soortgelijke bronnen. Hoewel het zeker waar is dat er mooie zomerse dagen zijn 
waarop de molens van Luchterduinen niet zichtbaar zijn, lijkt die 30% een sterke 
onderschatting van de werkelijke zichtbaarheid. Om de zichtbaarheidsverwachting te 
valideren, zal er gedurende enige tijd, ten minste enkele maanden, een vergelijking moeten 
worden gemaakt tussen wat de zichtbaarheidsmeteobron op diverse momenten aangeeft 
(‘weerstation Katwijk geeft nu op: 12 km zicht over zee’) met geautomatiseerd vervaardigde 
fotobeelden van Luchterduinen op datzelfde moment (‘vanuit Katwijk is Luchterduinen nu 
matig zichtbaar’). Ik maak zeer regelmatig mee dat op momenten dat het KNMI aangeeft 
dat het zicht matig is (< 30 km) , de molens van het prinses Amalia windpark vanuit mijn 
huis in Noordwijk (ca 45 km afstand) goed waarneembaar zijn. Het omgekeerde lijkt minder 
vaak voor te komen. 
II. Het is overigens onjuist om de zichtbaarheid van de windmolens uitsluitend te 
beoordelen in de zomerperiode, en voornamelijk vanuit het strand-perspectief. Zeker voor 
de kustbewoners is ook de winterperiode en het zicht vanaf de boulevards en vanaf 
woningen van belang. De zichtbaarheid van de wondmolens zal vanaf de hoger gelegen 
observatiepunten dan het strand merkbaar beter zijn. Dit aspect, ‘hoogte waarnemingspunt’, 
zou als vijfde bepalende aspect moeten worden onderkend en onderzocht.   
III. In 5.1.6 wordt terecht, maar nogal terloops opgemerkt dat de horizontale breedte 
van de beeldhoek zeer bepalend is voor de ervaren visuele impact van het project. Voor wie 
daarover nadenkt, is al op voorhand duidelijk dat het project Hollandse Kust zeer 
beeldbepalend zal worden. Vanaf plaatsen zoals Katwijk en Noordwijk vult het project aan de 
horizon ca 70 graden (van 360 graden), terwijl de breedte van de beeldhoek (gezichtsveld) 
waarin zaken goed worden waargenomen voor de meeste mensen slechts ca 50 tot 60 
graden bedraagt (eenvoudig te controleren door de armen gespreid naar voren te bewegen 
en na te gaan wanner ze gedetailleerd worden waargenomen). De meeste Nederlanders die 
zich over dit extreme windproject nog niet druk maken realiseren zich dit volstrekt niet. Juist 
daarom is het zo belangrijk dat hieraan grondig aandacht wordt besteed.  
4) Dan nu 5.1.5, de economische effecten. Zeer zorgwekkend, en onacceptabel, is dat het 
de bedoeling is om de economische effecten grotendeels te baseren op het uiterst dubieuze 
‘onderzoek van Decisio’. Ik neem aan dat hiermee bedoeld wordt het onlangs verschenen 
rapport ‘Regionale effecten Windmolenparken op Zee’. Dit onderzoek van Decisiois een 
halfbakken combinatie van een MKBA en een regionale werkgelegenheidsanalyse, en het 
heeft zichtbaar geleden onder de funeste combinatie van te weinig tijd, te weinig 
onderzoeksbudget en te weinig onafhankelijkheid t.o.v. de opdrachtgever. We kunnen het 
de onderzoekers misschien moeilijk kwalijk nemen dat hun ‘onderzoeksmolen moet blijven 
draaien’, maar dit toont maar weer aan wat er gebeurt als de opdrachtgever kennelijk 
belang heeft of denkt te hebben bij een door hem gewenste uitkomst en de onderzoeker 
daarin meeveert. 
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5) Laat ik echter positief beginnen, met de opmerking dat de onderlinge vergelijking van 
drie varianten, waaronder het kabinetsvoornemen binnen de 12 mijlszone en ‘IJmuiden Ver’ 
als zodanig in ieder geval een stap vooruit (t.o.v. alleen de afweging Voorkeursvariant vs 
niks doen) – laten we hopen dat dit in de MER als geheel ook zo terugkomt. Er ontbreekt 
echter wel een in mijn ogen logische alternatieve variant, zie alinea B hierboven.Ik 
constateerverder op voorhand dat de stelling over tijdelijke werkgelegenheidseffecten op 
nationaal niveau wel grotendeels begrijpelijk is, maar dat Nederland zich desondanks zou 
moeten afvragen of het zo nodig een toch al bestaande trend (verschuiving van 
recreatie/toerisme van natuur naar de -grote- stad) een flinke extra stimulans moet geven. 
Naar mijn mening is dat uiterst onverstandig. 
6) Ik licht de belangrijkste bezwaren tegen het Decisio-rapport hieronder puntsgewijs toe: 
I. Het rapport van Decisio benadrukt telkens dat er praktisch geen onderzoeksdata naar 
de economische impact van windmolen parken beschikbaar zijn. Een bekende truc als je te 
weinig tijd en budget hebt voor je onderzoek. Maar het is ver bezijden de waarheid. Er zijn 
zeer veel publicaties uit de VS, het VK, Duitsland en Denemarken over dit onderwerp; veel 
en veel meer dan blijkt uit de inhoudsopgave.Publicaties waarin ook andere kwantificerings- 
en monetiseringsmethoden, zoals willingnesstopay, worden gebruikt, en waaruit duidelijk 
naar voren komt dat mensen minder onverschillig tegenover windmolenparken staan dan de 
onderzoekers hier suggereren.Waar Decisio wél een punt mee heeft, maar dat merken ze 
helaas niet expliciet zo op, is dat er in de literatuur geen onderzoeksdata beschikbaar zijn 
over zeer grote off shore windparken op ca 20 km uit de kust. Met de uitzondering van 
London Array (waarvan de landschappelijke inpassing altijd nog veel beter is dan die van 
Hollandse Kust) bestaan zulke parken nog helemaal niet. 
II. Op selectieve wijze is er een beetje uit het onderzoek geshopt, en wordt dan de 
stellige conclusie getrokken dat er geen harde empirische bewijzen te vinden zijn dat 
windparken economische effecten met zich mee kunnen brengen. Gezien de grote 
hoeveelheid literatuur die voorhanden is vraag ik mij sterk af of dit wel waar is. Een goed 
voorbeeld is een onderzoek naar mogelijke effecten op huizenprijzen, het methodologisch 
meest geavanceerde tot nu toe, van Heintzelman&Tuttle dat de auteurs van Decisio wel 
noemen, maar waarvan het resultaat hen kennelijk zo slecht uitkomt dat ze het in hun 
conclusie op p 27 onder de tafel schuiven: ‘Er zijn dus geen harde bewijzen voor de effecten 
op huizenprijzen als gevolg van een uitzicht op windmolenparken’.Terwijl bovengenoemde 
onderzoekers concluderen: ‘We findthatnearby wind facilitiessignificantlyreduce property 
values in two of thethreecountiesstudied’ (p.2) en ook concluderen deze auteurs dat zij met 
hun verfijnde methodologie nu wel effecten konden aantonen, wat eerder met minder 
geavanceerde methoden niet lukte.(p 25). Dat onderzoek zou dan toch wel heel wat 
prominenter in beeld gebracht mogen worden! 
III. Het hoofdargument tegen het Decisio-rapport is dat de negatieve belevingseffecten 
van de voorkeursvariant stelselmatig worden onderschat, waardoor deze slechts een fractie 
zijn van de meerkosten van verder weg plaatsen.Een relatief zeer groot deel van de 
onderzoeksinspanningen is gestoken in eindeloos gegoochel met bezoekersaantallen. 
Vervolgens leiden de Decisio-onderzoekers, op basis van materiaal waarvan op voorhand 
duidelijk was dat het daarvoor niet gebruikt mag worden, nl. fotovisualisaties van een 
volstrekt onrepresentatief klein windpark, af hoeveel dagrecreanten bij realisatie van de 
voorkeursvariant zouden omrijden naar een andere badplaats zonder molens  (die er in het 
geval van Hollandse Kust nauwelijks is, tenzij je naar de Wadden of Zeeland gaat), of 
helemaal van een strandbezoek afzien. Aan het omrijden (door 9% van de 22,5 
mlndagrecreanten) wordt dan een waarde van € 3,25 toegekend, op basis van een 
veronderstelde, zeer onrealistische 13 kilometer omrijden, aan wegblijven (door 1% van de 
dagrecreanten) wordt de dubbele waarde gehangen. Dat zijn, in essentie, volgens Decisio de 
maatschappelijke kosten van verminderde zichtbeleving door het reusachtige 
nearshorewindmolenpark. Dat 12% van de dagrecreanten minder geniet van een bezoek 
aan een windustrieel strand wordt niet meegenomen in de analyse. Met de plausibele 
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mogelijkheid dat een aanzienlijk deel van de omrijders en wegblijvers meer genot verliest 
dan de geschatte kosten van het omrijden wordt evenmin rekening gehouden. Dat de 
aantallen ‘minder beleving’, ‘omrijden’ en ‘wegblijven wel eens dramatisch hoger kunnen 
uitpakken bij een windpark met 10 x de impact van Luchterduinen wordt niet onderkend . 
Voor de andere groep recreanten, de verblijfsrecreanten, wordt een soortgelijke aanpak 
gevolgd, met in essentie dezelfde bezwaren. Onduidelijk blijft of er ook serieus rekening 
gehouden is met de te verwachten effecten van buitenlandse toeristen die vanwege de 
windmolens een andere strandbestemming buiten Nederland kiezen. Daar lijkt het niet op, 
gezien het feit dat dit effect, voor de gehele Hollandse kust, maar op 0,5 mln per jaar wordt 
geschat . Naar mijn stellige mening is de kwantificering van deze effecten uiterst mager 
uitgevoerd. 
IV. Nog bonter wordt het als men zich realiseert dat in de door Decisio toegepaste 
systematiek de verminderde beleving door kustbewoners zelf überhaupt niet meegenomen 
wordt. De redenering daarbij is dat kustbewoners niet hoeven te reizen, dus ook niet kunnen 
of hoeven omrijden, dus kan er via extra reiskosten ook geen betalingsbereidheid voor een 
fraaier zee-uitzicht worden bepaald.Nou ja! In buitenlands MKBA onderzoek is het dan 
gebruikelijk om te kijken naar dalingen van onroerend goed prijzen, als een alternatieve 
benadering van het verloren nut van kustbewoners door een groot windpark, maar daar 
maken de Decisio onderzoekers zich heel vlug van af door te beweren dat zo’n waarde effect 
nergens is vastgesteld  (Zie punt 6-I hierboven.) Te gek voor woorden! Iedereen weet dat 
onroerend goed aan de boulevard, allotherthingsequal, meer waard is dan soortgelijke 
objecten zonder zee uitzicht – vanwege het zee-uitzicht! (zie 6 vorige vraag). Voor 
onroerend goed in kustplaatsen versus iets verder in het binnenland gelegen plaatsen geldt 
mutatis mutandis hetzelfde, zij het dat daar de zeelucht nog als extra waardefactor tussen 
zit.Hoe dan ook, als men wil, kan men het verlies aan beleving voor de kustbewoners 
geloofwaardig kwantificeren, door een percentage te nemen van het waardeverschil in het 
onroerend goed, of desnoods door een van de recreanten afgeleide waarde, doch met 
erkenning dat de zee en het uitzicht daarop voor kustbewoners waarschijnlijk veel 
belangrijker en dus ook waardevoller is. In de ‘MKBA’ 2016 van Decisio is dat gewoon 
volledig achterwege gelaten.  
V. De schattingen van de meerkosten van verderweg gelegen windpark alternatieven 
zijn voor de lezer praktisch onnavolgbaar.Het is dus heel wel mogelijk dat deze overdreven 
zijn. 
 
7) Al met al zijn de uitvoeringsfouten in de analyse van Decisio in potentie zo groot, dat het 
bepaald denkbaar is dat  bij een andere, meer realistische operationalisering van het 
onderzoek de uitkomst dramatisch anders geworden was, namelijk dat de meerkosten van 
verder wel in zee plaatsen in evenwicht gehouden worden door de daaraan verbonden 
maatschappelijke opbrengsten. Om deze reden pleit ik ervoor om het recente Decisio 
onderzoek volledig terzijde te schuiven en de analyse helemaal overnieuw te doen. 
 
 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
De wijze waarop de Nederlandse overheid haar inwoners voorlicht is ondermaats. De wijze 
waarop de overheid omgaat met de belangen van direct betrokkenen is stuitend, terwijl er 
een alternatief direct voorhanden is.  
 
Reactie  
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TKI Wind op Zee 
Postbus 24100 
3502 MC UTRECHT 

Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt kavelbesluiten 1 en Il Hollandse Kust (zuid) 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Per e-mail naar: 

Utrecht; 10 maart 2016 

Kenmerk; T.SE2016-010 

/""\.~ 

\,,,A,.,AJ.
TKI WIND OP ZEE 

Betreft; Zienswijze concept NRD tbv. Wind op zee - Kavels 1 en Il Hollandse Kust (zuid) 

Geachte heer/ mevrouw, 

Naar aanleiding van de openbaarmaking van de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau (concept 
NRD) stuur ik u onderstaand de zienswijze van het TKI Wind op Zee. 

In de NRD is onder 3.3 Verkaveling, de locatie van twee kavels opgenomen. Het TKI Wind op Zee wil 
graag pleiten voor de mogelijkheid tot het opnemen van een kleiner derde kavel ten behoeve van 
demonstratie van nieuwe technologie. 

Het belang van demonstratie voor de succesvolle introductie van nieuwe, kostenbesparende, 
technologie is in andere documenten uitgebreid beschreven (zoals ook opgenomen in het 
Energieakkoord). Het beschikbaar stellen van ruimte voor demonstratie van innovaties is daarmee een 
noodzakelijke voorwaarde voor succesvolle kostenreductie, zoals eveneens in het Energieakkoord is 
vastgesteld, en de energietransitie. Het kavel Vin het gebied Borssele kan daarvoor als voorbeeld 
dienen. De belangstelling voor dit innovatiekavel blijkt uit eerdere consultaties van het TKI Wind op 
Zee en de opkomst tijdens de eerste informatiebijeenkomst van 7 maart 2016. 

In deze fase van de ontwikkeling van de kavels in Hollandse Kust Zuid is het mogelijk maken van een 
derde kavel een 'no-regret' optie. Deze optie kan in een later stadium worden meegenomen of 
opgegeven indien de omstandigheden hierom vragen. Zo kan zeker gesteld worden dat de ruimte 
beschikbaar is voor de productie van duurzame elektriciteit, door de demonstratie turbines of door de 
ruimte te voegen bij een andere tender. 

De vraag naar demonstratieruimte op zee zal na het innovatiekavel in Borssele ook nieuwe eisen 
stellen aan de MER, vanwege de voortschrijdende ontwikkeling van nieuwe technologie van 
windturbines en fundaties. Wij noemen hierbij: 
- grotere schaal windturbines (tot 135m ashoogte, 225m rotordiameter en tot lSMW) 
- 5 windturbine posities 
- floating foundations 

Wij verblijven in afwachting van uw reactie, 

Hoogacht~ 
0 

TKI - Wind op Zee 

Ernst van Zuijlen 
Directeur TKI Wind op Zee 



 
 
Verzonden: Donderdag 10 maart 2016 10:12 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):   
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
A) Hoe je het ook wendt of keert, de kavelbesluiten I en II (samen 700 MW) maken deel uit 
van een veel groter project (van 2100 MW), dat voor de beoordeling van sommige effecten 
domweg niet in stukjes kan worden geknipt. Voor de belangrijkste effecten is een integrale 
beoordeling nodig, van het gehele project. Een dergelijke beoordeling is in de voorliggende 
NRD (over alleen kavel I en II) niet voorzien. Door zo’n integrale beoordeling aan het begin 
achterwege te laten, sluit je in feite op voorhand alternatieven uit. Zeker als tijdsdruk een 
rol speelt, zoals in dit geval, vanwege het Energieakkoord uit 2013 en het Klimaatakkoord 
van november 2015. 
 
B) In de Concept NRD Kavelbesluiten  I en II mis ik dus ook alternatieven voor de 
voorkeursvariant, die vergelijkbare hoeveelheden windenergie opleveren, maar verder uit de 
kust geplaatst, om nadelige effecten op landschap en economie te mitigeren. Het simpelweg 
vergelijken van de voorkeursvariant met een nulvariant volstaat niet, gezien de mogelijk 
zeer ingrijpende landschappelijke en economische effecten, die ondervangen kunnen worden 
met een alternatief verder uit de kust. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan 
IJmuiden Ver, waarbij alle 2100 MW ruim 60 km uit de kust wordt geplaatst. Mogelijk nog 
interessanter, vanwege de locatie iets dichterbij (dan IJmuiden Ver), en dus mogelijk iets 
goedkoper,  is een alternatief waarbij 700 MW wordt geplaatst in Zuid Holland West en 
1400 MW in Noord Holland West, of eventueel 700 MW in Noord Holland West en 700 MW in 
Noord-Holland Noord (dus naar de twee a drie aangewezen gebieden in fig. 2.1 op p 6. die 
elk op circa 40-50 km uit de kust liggen).  
 
C) Een groot deel van het verzet uit de kustgemeenten komt voor uit de enorme schaal van 
het project relatief dicht bij de kust (in de voorkeursvariant). Dit horizonvullende karakter 
(zie I.3 hieronder) maakt de landschappelijke impact ervan onvergelijkbaar veel groter dan 
van bestaande, veel kleinere windparken (zoals Egmond, Amalia en Luchterduinen). Dit 
aspect wordt bij de evaluaties van Hollandse Kust voortdurend en ten onrechte als een 
kanttekening afgedaan, terwijl het een hoofdpunt is. Dat zou het ook in de voorliggende 
MER moeten zijn. 
 
D) Voor zover mij bekend behoort het project Hollandse Kust met 2,1 GW wereldwijd tot de 
allergrootste windfarms in ontwikkeling, zal het met 18,5 km het dichtst bij de kust komen, 
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in twee driehoeken met de punt naar zee (de meest ongunstige, zichtbare vorm), en voor 
het dichtstbevolkte achterland. In het buitenland worden de Britse projecten Hornsea, 
Doggerbank en East Anglia Offshore – mogelijk - weliswaar nog groter, maar geen van deze 
parken zullen zo dichtblij het land komen te liggen als Hollandse Kust, en al helemaal niet in 
de beginfase. (De Britten rollen hun grootste parken landwaarts uit, dus op de visueel minst 
belastende wijze, terwijl Nederland kennelijk het omgekeerde van plan lijkt te zijn. Zie: 
http://www.renewableuk.com/en/publications/index.cfm/Offshore-Wind-Project-Timelines-2
015) Ook Duitsland en Denemarken, na het Verenigd Koninkrijk de andere grote offshore 
windlanden, hebben geen vergelijkbaar ingrijpende plannen zo dicht bij een  
dichtbevolkt achterland. Duitsland zet consequent alle grote en middelgrote offshore 
windparken op ten minste 50 km uit de kust. 
 
E) Gegeven deze context zou Nederland zich moeten afvragen of het verstandig is om als 
eerste een groot deel van de eigen kust met dichtbevolkt achterland visueel zo zwaar te 
belasten, c.q. moeten nagaan waarom landen die voortvarender met off shore wind zijn daar 
van afzien. Beantwoording van deze vragen, voordat er onomkeerbare stappen zijn gezet, is 
onmisbaar in een volwaardige MER-rapportage.  
 
F) In de onderzoeken over de landschaps- en economie-aspecten die tot nog toe zijn 
uitgevoerd, wordt het perspectief van de kustbewoners stelselmatig veronachtzaamd. De 
aandacht gaat alleen uit naar toeristen / bezoekers. Ten onrechte. Veel mensen kiezen er 
bewust voor om aan de kust te wonen, met de voordelen, maar ook nadelen van dien. Met 
name mensen die aan de boulevards wonen doen dat niet vanwege de ‘geneugten’ van de 
vaak harde wind, het zand, het zout op de ramen en de autodrukte voor de deur. Ze wonen 
daar graag vanwege het zicht op zee, en (in veel mindere mate) het ruisen van de branding. 
Dat zicht verstoren met een extreem groot en rommelig / industrieel uitziend 
windmolenpark is een zeer zware aantasting van het woongenot van deze groep, dat in de 
evaluaties op passende wijze moet worden meegenomen. Het zelfde geldt voor de (veel 
grotere) groep van lokale bewoners die zelf nauwelijks geen zeezicht hebben, maar die wel 
zeer regelmatig op het strand komen en wiens strandbeleving wordt aangetast door het 
park. 
 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
G) In paragraaf 5.1.6 van de NRD worden de landschappelijke effecten behandeld, die tot de 
in 5.1.5 zeer summier aangestipte economische effecten kunnen leiden. Vanwege die 
volgordelijkheid start ik met 5.1.6. Het is verheugend te constateren dat er nu wat serieuzer 
werk gemaakt lijkt te worden van de visualisaties van het windpark. Maar of deze werkelijk 
een realistisch beeld zullen geven valt nog te bezien. Om diverse redenen: 
1. Het heeft geen zin, en het is zelfs ronduit misleidend, om in deze MER alleen de 
windmolens van kavel I en II te visualiseren, als in feite al voorgesorteerd wordt op het 
totale project voor de Zuid Hollandse kust van 4 kavels. 
2. De viewer die nu in het Noordzeeloket beschikbaar is 
http://windmolensopzee.noordzeeloket.nl/ en die pretendeert alle 2,1 GW te omvatten, 
roept al direct vragen op of de windmolens wel correct zijn weergegeven. Figuur 3.8 op p 21 
van de NRD laat zien dat twee stroken van kavel I direct tegen en achter het reeds 
gerealiseerde windpark Luchterduinen komen te liggen. Maar op de visualisatie is daarvan 
niets te zien, de (relatief kleine) molens van Luchterduinen staan in beide varianten vrij van 
de rest van het park. Duidelijk lijkt wel dat in de huidige visualisatie kavel IV niet is 
meegenomen, dat zou immers prominent vóór Luchterduinen komen te staan.  
3. Opvallend is, dat in de viewer de zichtbaarheid van Luchterduinen veel bescheidener 
is dan in werkelijkheid. Althans, in de mijne. Dat is nou net ook het hele probleem met 
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viewers en andere visualisaties: ze geven een indruk, maar meer ook niet. In mijn ogen 
geeft de beschikbare viewer, ondanks de zeer onregelmatige en lelijke patronen die 
zichtbaar worden, toch een te rooskleurig beeld van het project. Wat de huidige visualisatie 
wel duidelijk maakt is dat we praten over een impact van minstens ‘10 x Luchterduinen’ (‘5 
x zo breed, 2 x zo hoog, en onnoemelijk veel rommeliger’). Vanwege mijn sterke vermoeden 
dat kavels III en IV in de huidige viewer of nog niet zijn opgenomen (zie G.3 hierboven), of 
verkeerd, houd ik er rekening mee dat de werkelijke impact nog wezenlijk meer dan ‘10 x 
Luchterduinen’ kan zijn. Met een viewer alleen kan het landschappelijk effect van het project 
nooit worden beoordeeld, de viewer zal altijd in combinatie met de bestaande werkelijkheid 
(Luchterduinen) moeten worden bekeken om een goede indruk te krijgen van de te 
verwachten impact.    
 
H) Ondanks alle bezwaren van de viewer, is zo’n viewer waarschijnlijk beter dan een 
fotovisualisatie. Op fotovisualisaties wordt, vanwege de daarbij geldende handzaamheidseis, 
het werkelijk effect altijd sterk onderschat. Fotovisualisaties zijn dus ongeschikt voor een 
MER.  
 
I) In 5.1.6 wordt – terecht - de nodige aandacht besteed aan de factoren die de 
zichtbaarheid van het windmolenpark (mede) bepalen. Daarover drie opmerkingen: 
1. In de rapportages die ik tot nu toe gelezen heb, zoals de concept Structuurvisie 
Aanvulling Hollandse Kust werd de indruk gewekt dat de molens ca 30% van de zomerse 
dagen zichtbaar zullen zijn, en dat die verwachting gebaseerd is op zichtwaarnemingen van 
KNMI en soortgelijke bronnen. Hoewel het zeker waar is dat er mooie zomerse dagen zijn 
waarop de molens van Luchterduinen niet zichtbaar zijn, lijkt die 30% een sterke 
onderschatting van de werkelijke zichtbaarheid. Om de zichtbaarheidsverwachting te 
valideren, zal er gedurende enige tijd, ten minste enkele maanden, een vergelijking moeten 
worden gemaakt tussen wat de zichtbaarheidsmeteobron op diverse momenten aangeeft 
(‘weerstation Katwijk geeft nu op: 12 km zicht over zee’) met geautomatiseerd vervaardigde 
fotobeelden van Luchterduinen op datzelfde moment (‘vanuit Katwijk is Luchterduinen nu 
matig zichtbaar’). Ik maak zeer regelmatig mee dat op momenten dat het KNMI aangeeft 
dat het zicht matig is (< 30 km) , de molens van het prinses Amalia windpark vanuit mijn 
huis in Noordwijk (ca 45 km afstand) goed waarneembaar zijn. Het omgekeerde lijkt minder 
vaak voor te komen.    
2. Het is overigens onjuist om de zichtbaarheid van de windmolens uitsluitend te 
beoordelen in de zomerperiode, en voornamelijk vanuit het strand-perspectief. Zeker voor 
de kustbewoners is ook de winterperiode en het zicht vanaf de boulevards en vanaf 
woningen van belang. De zichtbaarheid van de wondmolens zal vanaf de hoger gelegen 
observatiepunten dan het strand merkbaar beter zijn. Dit aspect, ‘hoogte waarnemingspunt’, 
zou als vijfde bepalende aspect moeten worden onderkend en onderzocht.   
3. In 5.1.6 wordt terecht, maar nogal terloops opgemerkt dat de horizontale breedte 
van de beeldhoek zeer bepalend is voor de ervaren visuele impact van het project. Voor wie 
daarover nadenkt, is al op voorhand duidelijk dat het project Hollandse Kust zeer 
beeldbepalend zal worden. Vanaf plaatsen zoals Katwijk en Noordwijk vult het project aan de 
horizon ca 70 graden (van 360 graden), terwijl de breedte van de beeldhoek (gezichtsveld) 
waarin zaken goed worden waargenomen voor de meeste mensen slechts ca 50 tot 60 
graden bedraagt (eenvoudig te controleren door de armen gespreid naar voren te bewegen 
en na te gaan wanner ze gedetailleerd worden waargenomen). De meeste Nederlanders die 
zich over dit extreme windproject nog niet druk maken realiseren zich dit volstrekt niet. Juist 
daarom is het zo belangrijk dat hieraan grondig aandacht wordt besteed.    
 
J) Dan nu 5.1.5, de economische effecten. Zeer zorgwekkend, en onacceptabel, is dat het de 
bedoeling is om de economische effecten grotendeels te baseren op het uiterst dubieuze 
‘onderzoek van Decisio’. Ik neem aan dat hiermee bedoeld wordt het onlangs verschenen 
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rapport ‘Regionale effecten Windmolenparken op Zee’. Dit onderzoek van Decisio is een 
halfbakken combinatie van een MKBA en een regionale werkgelegenheidsanalyse, en het 
heeft zichtbaar geleden onder de funeste combinatie van te weinig tijd, te weinig 
onderzoeksbudget en te weinig onafhankelijkheid t.o.v. de opdrachtgever. We kunnen het 
de onderzoekers misschien moeilijk kwalijk nemen dat hun ‘onderzoeksmolen moet blijven 
draaien’, maar dit toont maar weer aan wat er gebeurt als de opdrachtgever kennelijk 
belang heeft of denkt te hebben bij een door hem gewenste uitkomst en de onderzoeker 
daarin meeveert. 
 
K) Laat ik echter positief beginnen, met de opmerking dat de onderlinge vergelijking van 
drie varianten, waaronder het kabinetsvoornemen binnen de 12 mijlszone en ‘IJmuiden Ver’ 
als zodanig in ieder geval een stap vooruit (t.o.v. alleen de afweging Voorkeursvariant vs 
niks doen) – laten we hopen dat dit in de MER als geheel ook zo terugkomt. Er ontbreekt 
echter wel een in mijn ogen logische alternatieve variant, zie alinea B hierboven. Ik 
constateer verder op voorhand dat de stelling over tijdelijke werkgelegenheidseffecten op 
nationaal niveau wel grotendeels begrijpelijk is, maar dat Nederland zich desondanks zou 
moeten afvragen of het zo nodig een toch al bestaande trend (verschuiving van 
recreatie/toerisme van natuur naar de -grote- stad) een flinke extra stimulans moet geven. 
Naar mijn mening is dat uiterst onverstandig. 
 
L) Ik licht de belangrijkste bezwaren tegen het Decisio-rapport hieronder puntsgewijs toe: 
1. Het rapport van Decisio benadrukt telkens dat er praktisch geen onderzoeksdata naar 
de economische impact van windmolen parken beschikbaar zijn. Een bekende truc als je te 
weinig tijd en budget hebt voor je onderzoek. Maar het is ver bezijden de waarheid. Er zijn 
zeer veel publicaties uit de VS, het VK, Duitsland en Denemarken over dit onderwerp; veel 
en veel meer dan blijkt uit de inhoudsopgave. Publicaties waarin ook andere kwantificerings- 
en monetiseringsmethoden, zoals willingness to pay, worden gebruikt, en waaruit duidelijk 
naar voren komt dat mensen minder onverschillig tegenover windmolenparken staan dan de 
onderzoekers hier suggereren. Waar Decisio wél een punt mee heeft, maar dat merken ze 
helaas niet expliciet zo op, is dat er in de literatuur geen onderzoeksdata beschikbaar zijn 
over zeer grote off shore windparken op ca 20 km uit de kust. Met de uitzondering van 
London Array (waarvan de landschappelijke inpassing altijd nog veel beter is dan die van 
Hollandse Kust) bestaan zulke parken nog helemaal niet.   
2. Op selectieve wijze is er een beetje uit het onderzoek geshopt, en wordt dan de 
stellige conclusie getrokken dat er geen harde empirische bewijzen te vinden zijn dat 
windparken economische effecten met zich mee kunnen brengen. Gezien de grote 
hoeveelheid literatuur die voorhanden is vraag ik mij sterk af of dit wel waar is. Een goed 
voorbeeld is een onderzoek naar mogelijke effecten op huizenprijzen, het methodologisch 
meest geavanceerde tot nu toe, van Heintzelman & Tuttle (  Zie: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1803601)  dat de auteurs van Decisio 
wel noemen, maar waarvan het resultaat hen kennelijk zo slecht uitkomt dat ze het in hun 
conclusie op p 27 onder de tafel schuiven: ‘Er zijn dus geen harde bewijzen voor de effecten 
op huizenprijzen als gevolg van een uitzicht op windmolenparken’. Terwijl bovengenoemde 
onderzoekers concluderen: ‘We find that nearby wind facilities significantly reduce property 
values in two of the three counties studied’ (p.2) en ook concluderen deze auteurs dat zij 
met hun verfijnde methodologie nu wel effecten konden aantonen, wat eerder met minder 
geavanceerde methoden niet lukte. (p 25). Dat onderzoek zou dan toch wel heel wat 
prominenter in beeld gebracht mogen worden!    
3. Het hoofdargument tegen het Decisio-rapport is dat de negatieve belevingseffecten 
van de voorkeursvariant stelselmatig worden onderschat, waardoor deze slechts een fractie 
zijn van de meerkosten van verder weg plaatsen. Een relatief zeer groot deel van de 
onderzoeksinspanningen is gestoken in eindeloos gegoochel met bezoekersaantallen. 
Vervolgens leiden de Decisio-onderzoekers, op basis van materiaal waarvan op voorhand 
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duidelijk was dat het daarvoor niet gebruikt mag worden, nl. fotovisualisaties van een 
volstrekt onrepresentatief klein windpark, af hoeveel dagrecreanten bij realisatie van de 
voorkeursvariant zouden omrijden naar een andere badplaats zonder molens  (die er in het 
geval van Hollandse Kust nauwelijks is, tenzij je naar de Wadden of Zeeland gaat), of 
helemaal van een strandbezoek afzien. Aan het omrijden (door 9% van de 22,5 mln 
dagrecreanten) wordt dan een waarde van € 3,25 toegekend, op basis van een 
veronderstelde, zeer onrealistische 13 kilometer omrijden, aan wegblijven (door 1% van de 
dagrecreanten) wordt de dubbele waarde gehangen. Dat zijn, in essentie, volgens Decisio de 
maatschappelijke kosten van verminderde zichtbeleving door het reusachtige near shore 
windmolenpark. Dat 12% van de dagrecreanten minder geniet van een bezoek aan een 
windustrieel strand wordt niet meegenomen in de analyse. Met de plausibele mogelijkheid 
dat een aanzienlijk deel van de omrijders en wegblijvers meer genot verliest dan de 
geschatte kosten van het omrijden wordt evenmin rekening gehouden. Dat de aantallen 
‘minder beleving’, ‘omrijden’ en ‘wegblijven wel eens dramatisch hoger kunnen uitpakken bij 
een windpark met 10 x de impact van Luchterduinen wordt niet onderkend (  Behalve in de 
gevoeligheidsanalyse, door een -veel te kleine- toeslag van 50%, maar door het in een 
gevoeligheidsanalyse te stoppen, waarin ook kleinere effecten  worden onderzocht, speelt 
dit hoofdaspect de facto geen rol in de berekening. ) . Voor de andere groep recreanten, de 
verblijfsrecreanten, wordt een soortgelijke aanpak gevolgd, met in essentie dezelfde 
bezwaren. Onduidelijk blijft of er ook serieus rekening gehouden is met de te verwachten 
effecten van buitenlandse toeristen die vanwege de windmolens een andere 
strandbestemming buiten Nederland kiezen. Daar lijkt het niet op, gezien het feit dat dit 
effect, voor de gehele Hollandse kust, maar op 0,5 mln per jaar wordt geschat (Waarbij als 
het meegenomen welvaartseffect alleen de gemiste winst is, niet de gemiste toegevoegde 
waarde, die uiteraard veel hoger ligt). Naar mijn stellige mening is de kwantificering van 
deze effecten uiterst mager uitgevoerd.  
4. Nog bonter wordt het als men zich realiseert dat in de door Decisio toegepaste 
systematiek de verminderde beleving door kustbewoners zelf überhaupt niet meegenomen 
wordt. De redenering daarbij is dat kustbewoners niet hoeven te reizen, dus ook niet kunnen 
of hoeven omrijden, dus kan er via extra reiskosten ook geen betalingsbereidheid voor een 
fraaier zee-uitzicht worden bepaald. Nou ja! In buitenlands MKBA onderzoek is het dan 
gebruikelijk om te kijken naar dalingen van onroerend goed prijzen, als een alternatieve 
benadering van het verloren nut van kustbewoners door een groot windpark, maar daar 
maken de Decisio onderzoekers zich heel vlug van af door te beweren dat zo’n waarde effect 
nergens is vastgesteld  (Zie punt 1.L hierboven.) Te gek voor woorden! Iedereen weet dat 
onroerend goed aan de boulevard, all other things equal, meer waard is dan soortgelijke 
objecten zonder zee uitzicht – vanwege het zee-uitzicht! (zie F).  Voor onroerend goed in 
kustplaatsen versus iets verder in het binnenland gelegen plaatsen geldt mutatis mutandis 
hetzelfde, zij het dat daar de zeelucht nog als extra waardefactor tussen zit. Hoe dan ook, 
als men wil, kan men het verlies aan beleving voor de kustbewoners geloofwaardig 
kwantificeren, door een percentage te nemen van het waardeverschil in het onroerend goed, 
of desnoods door een van de recreanten afgeleide waarde, doch met erkenning dat de zee 
en het uitzicht daarop voor kustbewoners waarschijnlijk veel belangrijker en dus ook 
waardevoller is. In de ‘MKBA’ 2016 van Decisio is dat gewoon volledig achterwege gelaten.  
5. De schattingen van de meerkosten van verderweg gelegen windpark alternatieven 
zijn voor de lezer praktisch onnavolgbaar. Het is dus heel wel mogelijk dat deze overdreven 
zijn.  
 
M) Al met al zijn de uitvoeringsfouten in de analyse van Decisio in potentie zo groot, dat het 
bepaald denkbaar is dat  bij een andere, meer realistische operationalisering van het 
onderzoek de uitkomst dramatisch anders geworden was, namelijk dat de meerkosten van 
verder wel in zee plaatsen in evenwicht gehouden worden door de daaraan verbonden 
maatschappelijke opbrengsten. Om deze reden pleit ik ervoor om het recente Decisio 
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onderzoek volledig terzijde te schuiven en de analyse helemaal overnieuw te doen. 
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Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk 

Utrecht, 10 maart 2016 Br-secr 450N   
 
 
 
Onderwerp:   
Reactie op concept NRD MER kavelbesluiten I & II Hollandse Kust Zuid.  
 

 

Geachte heer Kamp, 

 

Hierbij maakt NWEA graag gebruik van de mogelijkheid om haar zienswijze te geven op de Concept 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapporten kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid).  

NWEA ondersteunt de planmatige uitrol van windenergie op zee zoals door de overheid momenteel 

wordt uitgevoerd. In de nieuwe systematiek krijgt de ontwikkelaar van het windpark zoveel mogelijk 

ruimte in het ontwerp van het park. Dit is in onze ogen een grote verbetering ten opzichte van het 

oude systeem waarbij in de vergunning de techniek tot en met het typenummer van de windturbine 

werd vastgelegd. Het voornemen van de minister om de kavelbesluiten voor Hollandse Kust in 2017 

te nemen wordt door NWEA als mede ondertekenaar van het Energieakkoord van harte 

ondersteund.  

 

Graag brengen we hierbij 2 hoofdpunten onder de aandacht waarna een aantal meer 

detailopmerkingen met betrekking tot ecologie volgen. Onze reactie sluit af met een aantal zaken die 

geen betrekking hebben op het voorziene MER maar wel daaraan zijn gerelateerd en voor ons 

belangrijk zijn.   

 

Bandbreedte: Turbinegrootte 

De NRD gaat uit van een range van 6-10MW zoals opgenomen in de tabel 4.1 (Bandbreedte MER-en), 

bij 141-251 meter maximale (tip)hoogte en 25-30 meter minimale (tip)hoogte met een maximale 

rotordiameter van 116 tot 221 meter. Ook is een maximum gesteld aan de hei-energie van 1000-

3000 kJ.  

De ontwikkeling van offshore windturbines gaat echter snel, met een duidelijke trend  naar grotere 

windturbines [zie bijgevoegd figuur uit het Upwind EU onderzoeksprogramma]. Windturbines met 

een vermogen van 10 MW en meer zouden aan het eind van deze decade (rond 2020) beschikbaar 

kunnen komen. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit berichtgeving van Siemens in september 20151 waarin 

zij aankondigden bezig te zijn met de ontwikkeling van windturbines met meer dan 10MW 

vermogen, waarbij de grens nog niet in zicht lijkt. Het artikel stelt dat de verwachting van de 

                                                
1 Siemens Looks Toward Next-Generation 10–20 MW Wind Turbines http://cleantechnica.com/2015/09/15/siemens-looks-

toward-next-generation-10-20-mw-wind-turbines/ 
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industrie is dat de bovengrens van turbine hoogte en vermogen niet voor het eind van dit decennium 

bereikt zal worden.         

 
Fig. Verwachte groei van windturbines (bron: UpWind Design limits and solutions for very large wind 

turbines A 20 MW turbine is feasible, March 2011, EU onderzoeksprogramma) 

 

Gezien de snelle ontwikkelingen in de markt zien wij graag een grotere bandbreedte voor de 

windturbines opgenomen. Het nog steeds groter wordende vermogen per windturbine vormt 

namelijk één van de belangrijkste drijfveren voor het terugdringen van de kosten van elektriciteit uit 

wind op zee. Verwacht wordt dat de nieuwe en grotere WT 's (> 10 MW , > 250 m totale hoogte) de 

komende 5-7 jaar door Europese leveranciers op de markt zullen worden geïntroduceerd. Om goed 

te kunnen voorzien in de verwachte groei van windturbines zoals die op de markt beschikbaar 

kunnen komen in de periode waarin deze windparken gerealiseerd zullen worden, adviseren wij om 

turbines tot 15 MW in het MER voor HK Zuid kavels I & II op te nemen. En daarbij uit te gaan van een 

maximum rotordiameter van 250 meter en een maximum tiphoogte van 300 meter. De verwachting 

is dat in het installatieproces bij gebruik van monopalen voor 15MW turbines de heitijd toe zal 

nemen vanwege de grotere en langere palen, maar dat nog steeds 1 fundering per dag kan worden 

geslagen. Mogelijk is wel een hogere maximale hei-energie hiervoor benodigd dan het in tabel 4.1 

opgenomen maximum van 3000kJ. Dit zal nader worden uitgezocht.                  

 

Nu we aan het begin staan van de invulling van de kavels in de Hollandse Kust Zuid is dit het moment 

te anticiperen op de verwachte groei in windturbine vermogen en afmetingen. Zo kan in één keer de 

maximaal gewenste bandbreedte voor de kavels I t/m IV Hollandse Kust (zuid) worden opgenomen, 

met de tenders in 2017 en 2018 en realisatie van de parken in 2021 en 2022.  
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NWEA zal bovenstaande wens tot vergroting van de bandbreedtes op korte termijn nader 

onderbouwen en treedt hierover graag in overleg treden met Economische Zaken. Contact met het 

projectbureau van het Europese onderzoeksprogramma Innpower (opvolger van EU project Upwind) 

en het onderzoeksbureau MAKE dat in 2014 een studie onder OEM’s heeft verricht naar groei van 

windturbines, is hiertoe reeds gelegd.  

 

Wind afvang 

In 3.3 wordt over de verkaveling gesteld dat de voorziene wind afvang van windturbines in het 

(noord)oosten door windturbines in het (zuid)westen van het gebied is gecompenseerd door grotere 

kavels in het (noord)oosten, waardoor hier een grotere onderlinge afstand tussen de turbines 

mogelijk is. Voor het bestaande windpark gelegen in de noordoost hoek van het gebied geldt dat er 

sprake zal zijn van gemiste groene stroom productie, een negatief milieu effect. Verzoek is om hier 

rekening mee te houden, omdat er ruimschoots technisch alternatieve locaties beschikbaar zijn waar 

dit milieu effect in veel mindere mate op zal treden. 

 

Ruimte voor demonstratiekavel 

Het reserveren van ruimte voor een demo kavel in Hollandse Kust Zuid zoals dat is gedaan voor de 

demokavel (V) in Borssele zou naar onze mening nu moeten plaatsvinden. Het slagen van de 

demotender Borssele hoeft daar geen voorwaarde voor te zijn. Immers ons punt is dat ruimte 

reserveren nu cruciaal is. Daarvoor hoeft niet te worden gewacht tot de laatste kavels in Hollandse 

Kust Noord. Volgens de huidige planning worden de kavels I t/m IV voor Hollandse Kust (zuid) voor 

de reguliere tenders in 2017 en 2018, uiterlijk in 2017 definitief vastgesteld. 

Indien de demotender voor Borssele niet succesvol zou blijken dan kan de gereserveerde demo 

ruimte in Hollandse Kust Zuid gewoon weer bij een ander kavel worden betrokken en blijft deze 

ruimte dus niet ongebruikt. Bovendien telt het opgestelde aantal MW in de demokavel gewoon mee 

in doelstellingen, net zoals de opgewekte elektriciteit ook meetelt in het duurzame opgewekte 

totaal. Wij verwachten dat het reserveren van ruimte voor een demokavel in Hollandse Kust zuid van 

groot belang is voor het realiseren van de 40% kostenreductie. 

 

 

Specifieke opmerkingen 

Verder nog een aantal specifieke opmerkingen: 

 

p. 22 Alleen realiseren van kavels I/II of aanpassing kavels; hier zien wij graag duidelijk aangegeven 

worden wat de consequenties kunnen zijn voor (bijvoorbeeld de reikwijdte) van de MER-en. 

 

p. 22 Oppervlakte kavels; volgens figuur 3.4 is er deels overlap tussen kavel 2 en een helikopter zone. 

Het is onduidelijk in hoeverre daar rekening mee wordt gehouden. 

 

p. 24 Realistische opstellingen gezien toegepaste turbines; hier graag duidelijk maken of in het MER 

uitgegaan wordt van gelijke turbines in het hele park of dat er ook rekening wordt gehouden met 

heterogene parken.  
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5.1 Mogelijke effecten; Vleermuizen vallen niet onder avifauna. Graag nadere onderbouwing 

opnemen dat het aannemelijk is dat alle vissen ruimtelijk homogeen verdeeld voorkomen in de 

Noordzee. 

 

5.1.4 Overige gebruiksfuncties;  

Wat betreft de effecten voor de verschillende gebruiksfuncties en beperking daarvan is het wenselijk 

hier ook informatie te geven over de effecten van ander gebruik op (de ecologie van) het windpark.  

‘De gebruiksfuncties in de omgeving van de locatie zijn olie- en gaswinning, helikopterverkeer van en 

naar de platforms in de nabijheid..’ Hieraan graag tussenvoegen: ‘…en bestaande windparken in de 

nabijheid, zoals Luchterduinen.’ 

 

Tabel 5.1: Vogels en vleermuizen: in vak ‘verstoring in aantal km2’; Relatie met dichtheden 

vogels/functie van het beïnvloedde gebied aangeven. Bij ‘trekvogels en vleermuizen’; Achter aantal 

vogelslachtoffers toevoegen: aantal vleermuisslachtoffers. 

 

5.2.2 Cumulatie; Cumulatie, effecten andere gerealiseerde en toekomstige windparken (nationaal en 

internationaal). KEC vormt het uitgangspunt. Bij Borssele zijn uiteindelijk in het MER andere, meer 

realistische waarden gebruikt dan in het KEC. Graag zien we in het MER voor HK Zuid ook dat 

uitgegaan wordt van het op dit moment meest waarschijnlijke scenario. 

 

5.3 Mitigerende maatregelen per milieu aspect; Bij het bepalen van de maximale effecten binnen de 

bandbreedte en in hoeverre een minder ruime bandbreedte effecten kan minimaliseren waar 

mogelijk ook rekening houden met invulling van eerdere kavels, omdat die ook de bandbreedte 

beïnvloeden. 

 

Overige punten die buiten de scope van de NRD en het MER vallen die echter wel belangrijk zijn voor 

ons om hier onder de aandacht te brengen; 

 

Consistentie coördinaten 

In de verschillende publicaties voor Borssele zaten afwijkingen in de coördinaten. We begrijpen dat 

dit gedeeltelijk afhangt van de bepaling van de precieze ligging van telecomkabels in het geofysische 

onderzoek en mogelijke veranderingen bijvoorbeeld als gevolg van archeologie en mijnbouw, 

hetgeen zal moeten volgen uit het MER. Echter, er zijn met betrekking tot Borssele onwenselijke 

blijvende verschillen tussen de coördinaten in de GIS-database en het Kavelbesluit, mogelijk als 

gevolg van afrondingsverschillen. Het is voor het parkontwerp (waarmee begonnen wordt ruim 

voordat de kavelbesluiten definitief zijn) van belang dat er consistente coördinaten worden 

gecommuniceerd. 

 

Andere activiteiten & gebruikers 

Vergeleken met Borssele zijn er een aantal nieuwe activiteiten/factoren om rekening mee te houden, 

onder andere helikopterplatforms/-verkeer en opsporingsvergunningen voor olie & gas. Het is goed 

dat in de beleidsnota Noordzee 2016-2021 (blz. 84) een integraal kader is opgenomen met afspraken 

voor de omgang met andere gebruikers van de Noordzee. Dit is van belang zodat hier al in de 

ontwerpfase rekening mee kan worden gehouden. 
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Voor kabelkruisingen geldt - op dit moment nog - dat er geen mogelijkheid is tot het maken van 

algemene regels, waardoor er nog wat onzekerheden en onduidelijkheden zijn voor ontwikkelaars. 

Dat dient tot een minimum beperkt te worden. 

 

De implementatie van doorvaart en medegebruik zal grote effecten hebben op veiligheid en kosten 

dus pleit NWEA ervoor om met grote zorgvuldigheid en samen met alle betrokken partijen het 

vervolgtraject vorm te geven. 

 

Tot slot: er zijn een aantal offshore platforms in het gebied. Met het vasthouden aan de 

veiligheidszone van 5NM rondom voor helikopters zal dit een grote impact hebben op de 

beschikbare ruimte voor de windparken.  

 

 

Uiteraard zijn wij bereid om onze zienswijze nader toe te lichten en zoals aangegeven komen we nog 

met aanvullende onderbouwing van de verwachte groei van windturbines tot 2021-2022 om dit 

vervolgens te overleggen. 

  

Met vriendelijke groet, 

Nederlandse WindEnergie Associatie 

 

 

 

 

 

 

Branchespecialist offshore windenergie 
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Betreft: Hollandse Kust  Zienswijze op Concept Nota Reikwijdte en Detail (NRD) Kavelbesluiten  I en II 
Datum: 9 maart 2016 

 

L.S., 

Graag wil ik de volgende zienswijze naar voren brengen. 

Voor zover mij bekend behoort het project Hollandse Kust met 2,1 GW wereldwijd tot de allergrootste windfarms in 
ontwikkeling en zal het met 18,5 km het dichtst bij de kust komen, in twee driehoeken met de punt naar zee (de meest 
ongunstige, zichtbare vorm), en voor het dichtstbevolkte achterland. In het buitenland worden de Britse projecten 
Hornsea, Doggerbank en East Anglia Offshore – mogelijk - weliswaar nog groter, maar geen van deze parken zullen zo 
dichtblij het land komen te liggen als Hollandse Kust, en al helemaal niet in de beginfase. Duitsland en Denemarken, na 
het Verenigd Koninkrijk de andere grote offshore windlanden, hebben geen vergelijkbaar ingrijpende plannen zo 
dicht bij een dichtbevolkt achterland. Duitsland zet consequent alle grote en middelgrote offshore windparken op ten 
minste 50 km uit de kust. 

Hoe je het ook wendt of keert, de kavelbesluiten I en II maken deel uit van een veel groter project (van 2100 MW), dat 
voor de beoordeling van sommige effecten domweg niet in stukjes kan worden geknipt. Voor de belangrijkste effecten 
is een integrale beoordeling nodig, van het gehele project. Een dergelijke beoordeling is in de voorliggende Nota 
Reikwijdte en Detail Kavelbesluiten (over alleen kavel I en II) niet voorzien. Door zo’n integrale beoordeling aan het 
begin achterwege te laten, worden in feite op voorhand alternatieven uitgesloten. Zeker als tijdsdruk een rol speelt, 
zoals in dit geval, vanwege het Energieakkoord uit 2013 en het Klimaatakkoord van november 2015. 

In de Concept NRD Kavelbesluiten  I en II mis ik dus ook alternatieven voor de voorkeursvariant, die vergelijkbare 
hoeveelheden windenergie opleveren, maar verder uit de kust geplaatst, om nadelige effecten op landschap en 
economie te mitigeren. Het simpelweg vergelijken van de voorkeursvariant met een nulvariant volstaat niet, gezien de 
mogelijk zeer ingrijpende landschappelijke en economische effecten, die ondervangen kunnen worden met een 
alternatief verder uit de kust. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan IJmuiden Ver, waarbij alle 2100 MW ruim 
60 km uit de kust wordt geplaatst. Mogelijk nog interessanter, vanwege de locatie iets dichterbij dan IJmuiden Ver, en 
dus mogelijk iets goedkoper, is een alternatief waarbij 700 MW wordt geplaatst in Zuid Holland West en 1400 MW in 
Noord Holland West, of eventueel 700 MW in Noord Holland West en 700 MW in Noord-Holland Noord (dus naar de 
twee à drie aangewezen gebieden in fig. 2.1 op p 6. die elk op circa 40-50 km uit de kust liggen).  
 
Een groot deel van het verzet uit de kustgemeenten komt voor uit de enorme schaal van het project relatief dicht bij 
de kust (in de voorkeursvariant). Dit horizon vullende karakter  maakt de landschappelijke impact ervan 
onvergelijkbaar veel groter dan van bestaande, veel kleinere windparken (zoals Egmond, Amalia en Luchterduinen). 
Dit aspect wordt bij de evaluaties van Hollandse Kust voortdurend en ten onrechte als een kanttekening afgedaan, 
terwijl het een hoofdpunt is. Dat zou het ook in de voorliggende MER moeten zijn. 

Voor zover mij bekend behoort het project Hollandse Kust met 2,1 GW wereldwijd tot de allergrootste windfarms in 
ontwikkeling en zal het met 18,5 km het dichtst bij de kust komen, in twee driehoeken met de punt naar zee (de meest 
ongunstige, zichtbare vorm), en voor het dichtstbevolkte achterland. In het buitenland worden de Britse projecten 
Hornsea, Doggerbank en East Anglia Offshore – mogelijk - weliswaar nog groter, maar geen van deze parken zullen zo 
dichtblij het land komen te liggen als Hollandse Kust, en al helemaal niet in de beginfase. Duitsland en Denemarken, na 
het Verenigd Koninkrijk de andere grote offshore windlanden, hebben geen vergelijkbaar ingrijpende plannen zo 
dicht bij een dichtbevolkt achterland. Duitsland zet consequent alle grote en middelgrote offshore windparken op ten 
minste 50 km uit de kust. 

Gegeven deze context zou Nederland zich moeten afvragen of het verstandig is om als eerste een groot deel van de 
eigen kust met dichtbevolkt achterland visueel zo zwaar te belasten, c.q. moeten nagaan waarom landen die 
voortvarender met off shore wind zijn daar van afzien. Beantwoording van deze vragen, voordat er onomkeerbare 
stappen zijn gezet, is onmisbaar in een volwaardige MER-rapportage.  

In de onderzoeken over de landschaps- en economie-aspecten die tot nog toe zijn uitgevoerd, wordt het perspectief 
van de kustbewoners stelselmatig veronachtzaamd. De aandacht gaat alleen uit naar toeristen / bezoekers. Ten 
onrechte. Veel mensen kiezen er bewust voor om aan de kust te wonen, met de voordelen, maar ook nadelen van dien. 
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Met name mensen die aan de boulevards wonen doen dat niet vanwege de ‘geneugten’ van de vaak harde wind, het 
zand, het zout op de ramen en de autodrukte voor de deur. Ze wonen daar graag vanwege het zicht op zee, en (in veel 
mindere mate) het ruisen van de branding. Dat zicht verstoren met een extreem groot en rommelig / industrieel 
uitziend windmolenpark is een zeer zware aantasting van het woongenot van deze groep, dat in de evaluaties op 
passende wijze moet worden meegenomen. Het zelfde geldt voor de (veel grotere) groep van lokale bewoners die zelf 
nauwelijks geen zeezicht hebben, maar die wel zeer regelmatig op het strand komen en wiens strandbeleving wordt 
aangetast door het park. 

In paragraaf 5.1.6 van de NRD worden de landschappelijke effecten behandeld, die tot de in 5.1.5 zeer summier 
aangestipte economische effecten kunnen leiden. Vanwege die volgorde start ik met 5.1.6. Het is verheugend te 
constateren dat er nu wat serieuzer werk gemaakt lijkt te worden van de visualisaties van het windpark. Maar of deze 
werkelijk een realistisch beeld zullen geven valt nog te bezien. Om diverse redenen: 

1. Het heeft geen zin, en het is zelfs ronduit misleidend, om in deze MER alleen de windmolens van kavel I en II 
te visualiseren, als in feite al voorgesorteerd wordt op het totale project voor de Zuid Hollandse kust van 4 
kavels. 

2. De viewer die nu in het Noordzeeloket beschikbaar is ( http://windmolensopzee.noordzeeloket.nl/) en die 
pretendeert alle 2,1 GW te omvatten, roept al direct vragen op of de windmolens wel correct zijn 
weergegeven. Figuur 3.8 op p 21 van de NRD laat zien dat twee stroken van kavel I direct tegen en achter het 
reeds gerealiseerde windpark Luchterduinen komen te liggen. Maar op de visualisatie is daarvan niets te 
zien, de (relatief kleine) molens van Luchterduinen staan in beide varianten vrij van de rest van het park. 
Duidelijk lijkt wel dat in de huidige visualisatie kavel IV niet is meegenomen, dat zou immers prominent vóór 
Luchterduinen komen te staan.  

3. Opvallend is, dat in de viewer de zichtbaarheid van Luchterduinen veel bescheidener is dan in werkelijkheid. 
Althans, in de mijne. Dat is nou net ook het hele probleem met viewers en andere visualisaties: ze geven een 
indruk, maar meer ook niet. In mijn ogen geeft de beschikbare viewer, ondanks de zeer onregelmatige en 
lelijke patronen die zichtbaar worden, toch een te rooskleurig beeld van het project. Wat de huidige 
visualisatie wel duidelijk maakt is dat we praten over een impact van minstens ‘10 x Luchterduinen’ (‘5 x zo 
breed, 2 x zo hoog, en onnoemelijk veel rommeliger’). Vanwege mijn sterke vermoeden dat kavels III en IV in 
de huidige viewer of nog niet zijn opgenomen (zie hierboven), of verkeerd, houd ik er rekening mee dat de 
werkelijke impact nog wezenlijk meer dan ‘10 x Luchterduinen’ kan zijn. Met een viewer alleen kan het 
landschappelijk effect van het project nooit worden beoordeeld, de viewer zal altijd in combinatie met de 
bestaande werkelijkheid (Luchterduinen) moeten worden bekeken om een goede indruk te krijgen van de te 
verwachten impact.    

Ondanks alle bezwaren van de viewer, is zo’n viewer waarschijnlijk beter dan een fotovisualisatie. Op fotovisualisaties 
wordt, vanwege de daarbij geldende handzaamheidseis, het werkelijk effect altijd sterk onderschat. Fotovisualisaties 
zijn dus ongeschikt voor een MER.  
 
In 5.1.6 wordt – terecht - de nodige aandacht besteed aan de factoren die de zichtbaarheid van het windmolenpark 
(mede) bepalen. Daarover drie opmerkingen: 

1. In de rapportages die ik tot nu toe gelezen heb, zoals de concept Structuurvisie Aanvulling Hollandse Kust 
werd de indruk gewekt dat de molens ca. 30% van de zomerse dagen zichtbaar zullen zijn, en dat die 
verwachting gebaseerd is op zichtwaarnemingen van KNMI en soortgelijke bronnen. Hoewel het zeker waar 
is dat er mooie zomerse dagen zijn waarop de molens van Luchterduinen niet zichtbaar zijn, lijkt die 30% 
een sterke onderschatting van de werkelijke zichtbaarheid. Om de zichtbaarheidsverwachting te valideren, 
zal er gedurende enige tijd, ten minste enkele maanden, een vergelijking moeten worden gemaakt tussen 
wat de zichtbaarheidsmeteobron op diverse momenten aangeeft (‘weerstation Katwijk geeft nu op: 12 km 
zicht over zee’) met geautomatiseerd vervaardigde fotobeelden van Luchterduinen op datzelfde moment 
(‘vanuit Katwijk is Luchterduinen nu matig zichtbaar’).  

2. Het is overigens onjuist om de zichtbaarheid van de windmolens uitsluitend te beoordelen in de 
zomerperiode, en voornamelijk vanuit het strand-perspectief. Zeker voor de kustbewoners is ook de 
winterperiode en het zicht vanaf het strand, de boulevards (en vanaf woningen) van belang. De 
zichtbaarheid van de wondmolens zal vanaf de hoger gelegen observatiepunten dan het strand merkbaar 
beter zijn. Dit aspect, ‘hoogte waarnemingspunt’, zou als vijfde bepalende aspect moeten worden onderkend 
en onderzocht.   

3. In 5.1.6 wordt terecht, maar nogal terloops opgemerkt dat de horizontale breedte van de beeldhoek zeer 
bepalend is voor de ervaren visuele impact van het project. Voor wie daarover nadenkt, is al op voorhand 
duidelijk dat het project Hollandse Kust zeer beeldbepalend zal worden. Vanaf plaatsen zoals Katwijk en 
Noordwijk vult het project aan de horizon ca. 70 graden (van 360 graden), terwijl de breedte van de 
beeldhoek (gezichtsveld) waarin zaken goed worden waargenomen voor de meeste mensen slechts ca. 50 
tot 60 graden bedraagt (eenvoudig te controleren door de armen gespreid naar voren te bewegen en na te 
gaan wanneer ze gedetailleerd worden waargenomen). De meeste Nederlanders die zich over dit extreme 
windproject nog niet druk maken realiseren zich dit volstrekt niet. Juist daarom is het zo belangrijk dat 
hieraan grondig aandacht wordt besteed.    
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Wat betreft de economische effecten. Zeer zorgwekkend, en onacceptabel, is dat het de bedoeling is om de 
economische effecten grotendeels te baseren op het uiterst dubieuze onderzoek van Decisio. Ik neem aan dat hiermee 
bedoeld wordt het onlangs verschenen rapport  ‘Regionale effecten Windmolenparken op Zee’. Dit onderzoek van 
Decisio is een halfbakken combinatie van een MKBA en een regionale werkgelegenheidsanalyse, en het heeft zichtbaar 
geleden onder de funeste combinatie van te weinig tijd, te weinig onderzoeksbudget en te weinig onafhankelijkheid 
ten opzichte van de opdrachtgever.  
Naar mijn mening ontbreekt onmiskenbaar een logische alternatieve variant. Ik constateer verder op voorhand dat de 
stelling over tijdelijke werkgelegenheidseffecten op nationaal niveau wel grotendeels begrijpelijk is, maar dat 
Nederland zich desondanks zou moeten afvragen of het zo nodig een toch al bestaande trend (verschuiving van 
recreatie/toerisme van natuur naar de -grote- stad) een flinke extra stimulans moet geven. Naar mijn mening is dat 
uiterst onverstandig. 

LIk licht de belangrijkste bezwaren tegen het Decisio-rapport hieronder puntsgewijs toe: 

1. Het rapport van Decisio benadrukt telkens dat er praktisch geen onderzoeksdata naar de economische 
impact van windmolen parken beschikbaar zijn, een veel gebruikte aanname als je te weinig tijd en budget 
hebt voor je onderzoek. Maar het is ver bezijden de waarheid. Er zijn zeer veel publicaties uit de VS, het VK, 
Duitsland en Denemarken over dit onderwerp. Publicaties waarin ook andere kwantificerings- en 
monetiseringsmethoden, zoals willingness to pay, worden gebruikt, en waaruit duidelijk naar voren komt 
dat mensen minder onverschillig tegenover windmolenparken staan dan de onderzoekers hier suggereren. 
Waar Decisio wél een punt mee heeft, maar dat merken ze helaas niet expliciet zo op, is dat er in de literatuur 
geen onderzoeksdata beschikbaar zijn over zeer grote off shore windparken op ca. 20 km uit de kust. Met de 
uitzondering van London Array, waarvan de landschappelijke inpassing altijd nog veel beter is dan die van 
Hollandse Kust, bestaan zulke parken nog helemaal niet.   

2. Op selectieve wijze is er een beetje uit het onderzoek geshopt, en wordt dan de stellige conclusie getrokken 
dat er geen harde empirische bewijzen te vinden zijn dat windparken economische effecten met zich mee 
kunnen brengen. Gezien de grote hoeveelheid literatuur die voorhanden is vraag ik mij sterk af of dit wel 
waar is. (Een goed voorbeeld is een onderzoek naar mogelijke effecten op huizenprijzen, het methodologisch 
meest geavanceerde tot nu toe, van Heintzelman & Tuttle dat de auteurs van Decisio wel noemen, maar 
waarvan het resultaat hen kennelijk zo slecht uitkomt dat ze het in hun conclusie op pagina 27 onder de tafel 
schuiven.) 

3. Het hoofdargument tegen het Decisio-rapport is dat de negatieve belevingseffecten van de voorkeursvariant 
stelselmatig worden onderschat, waardoor deze slechts een fractie zijn van de meerkosten van verder weg 
plaatsen. Een relatief zeer groot deel van de onderzoeksinspanningen is gestoken in eindeloos gegoochel met 
bezoekersaantallen. Vervolgens leiden de Decisio-onderzoekers, op basis van materiaal waarvan op 
voorhand duidelijk was dat het daarvoor niet gebruikt mag worden, nl. fotovisualisaties van een volstrekt 
onrepresentatief klein windpark, af hoeveel dagrecreanten bij realisatie van de voorkeursvariant zouden 
omrijden naar een andere badplaats zonder molens  (die er in het geval van Hollandse Kust nauwelijks is, 
tenzij je naar de Wadden of Zeeland gaat), of helemaal van een strandbezoek afzien. Aan het omrijden (door 
9% van de 22,5 mln dagrecreanten) wordt dan een waarde van € 3,25 toegekend, op basis van een 
veronderstelde, zeer onrealistische 13 kilometer omrijden, aan wegblijven (door 1% van de dagrecreanten) 
wordt de dubbele waarde gehangen. Dat zijn, in essentie, volgens Decisio de maatschappelijke kosten van 
verminderde zichtbeleving door het reusachtige near shore windmolenpark. Dat 12% van de dagrecreanten 
minder geniet van een bezoek aan een industrieel strand wordt niet meegenomen in de analyse. Met de 
plausibele mogelijkheid dat een aanzienlijk deel van de omrijders en wegblijvers meer genot verliest dan de 
geschatte kosten van het omrijden wordt evenmin rekening gehouden. Dat de aantallen ‘minder beleving’, 
‘omrijden’ en ‘wegblijven wel eens dramatisch hoger kunnen uitpakken bij een windpark met 10 x de impact 
van Luchterduinen wordt niet onderkend. Voor de andere groep recreanten, de verblijfsrecreanten, wordt 
een soortgelijke aanpak gevolgd, met in essentie dezelfde bezwaren. Onduidelijk blijft of er ook serieus 
rekening gehouden is met de te verwachten effecten van buitenlandse toeristen die vanwege de windmolens 
een andere strandbestemming buiten Nederland kiezen. Daar lijkt het niet op, gezien het feit dat dit effect, 
voor de gehele Hollandse kust, maar op 0,5 mln per jaar wordt geschat1. Naar mijn stellige mening is de 
kwantificering van deze effecten uiterst mager uitgevoerd.  

4. Nog bonter wordt het als men zich realiseert dat in de door Decisio toegepaste systematiek de verminderde 
beleving door kustbewoners zelf überhaupt niet meegenomen wordt. De redenering daarbij is dat 
kustbewoners niet hoeven te reizen, dus ook niet kunnen of hoeven omrijden, dus kan er via extra reiskosten 
ook geen betalingsbereidheid voor een fraaier zee-uitzicht worden bepaald. Nou ja! In buitenlands MKBA 
onderzoek is het dan gebruikelijk om te kijken naar dalingen van onroerend goed prijzen, als een 
alternatieve benadering van het verloren nut van kustbewoners door een groot windpark, maar daar maken 
de Decisio onderzoekers zich heel vlug van af door te beweren dat zo’n waarde effect nergens is vastgesteld. 
Een vaststaand gegeven is dat onroerend goed aan de boulevard meer waard is dan soortgelijke objecten 
zonder zee uitzicht.  Voor onroerend goed in kustplaatsen versus iets verder in het binnenland gelegen 
plaatsen geldt mutatis mutandis hetzelfde, zij het dat daar de zeelucht nog als extra waardefactor tussen zit. 
Hoe dan ook, als men wil, kan men het verlies aan beleving voor de kustbewoners geloofwaardig 
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kwantificeren, door een percentage te nemen van het waardeverschil in het onroerend goed, of desnoods 
door een van de recreanten afgeleide waarde, doch met erkenning dat de zee en het uitzicht daarop voor 
kustbewoners waarschijnlijk veel belangrijker en dus ook waardevoller is. In de ‘MKBA’ 2016 van Decisio is 
dat gewoon volledig achterwege gelaten.  

5. De schattingen van de meerkosten van een verder weg gelegen windpark alternatieven zijn voor de lezer 
praktisch onnavolgbaar. Het is dus heel wel mogelijk dat deze overdreven zijn.  

Al met al zijn de uitvoeringsfouten in de analyse van Decisio in potentie zo groot, dat het bepaald denkbaar is dat  bij 
een andere, meer realistische operationalisering van het onderzoek de uitkomst dramatisch anders geworden was, 
namelijk dat de meerkosten van verder wel in zee plaatsen in evenwicht gehouden worden door de daaraan 
verbonden maatschappelijke opbrengsten. Om deze reden pleit ik ervoor om het recente Decisio onderzoek volledig 
terzijde te schuiven en de analyse helemaal overnieuw te doen. 

Ik heb me flink geërgerd aan het gekrakeel dat enkele jaren terug in Noordwijk uitbrak over Luchterduinen. De 
gevolgde procedure, waarbij de gemeente over het voornemen niet werd geïnformeerd, was beneden de maat, maar 
dat je als kustplaats een windpark op ruim 20 km voor de neus kunt krijgen is helemaal geen ramp. Zolang het niet 
horizonvullend is, uiteraard. Leven en activiteit op zee, of het nu scheepvaart is, of booreilanden, of windmolens, het 
hoort erbij. Maar wel met mate! 

Wees toch verstandig, Nederland, loop niet zo idioot veel voor de internationale troepen uit door als enige in dit 
tempo zo’n kolossaal park voor de deur neer te gooien, met een zeer dichtbevolkt achterland, terwijl het allerminst 
zeker is dat we daar als BV Nederland geen spijt van krijgen. De omgekeerde aanpak van de buurlanden, met de echt 
grote parken ver weg beginnen en dan mogelijk later verder landwaarts gaan, dát is de verstandige aanpak!  
 
In principe ben ik voorstander van windenergie, maar nog meer ben ik voorstander van meer uitgebreid, integraal,  
meer toekomstbestendig onderzoek naar alternatieven voor energie uit fossiele bron. Daar wordt thans ernstig in 
tekort geschoten.  
Ik vind het nu onverantwoord om toekomstige generaties met windmolenpark op te zadelen in een onmenselijke 
maat met zo’n immense impact. 

Hoogachtend, 
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Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
We zouden gek zijn als we een alternatief, verder op zee, vanwege de onvoldoende 
uitgewerkte transport kosten niet zouden aannemen en daarvoor een groot gedeelte van de 
horizon vol te zetten met windmolens. Het alternatief, verder op zee is niet in geld uit te 
drukken, en heeft daarom goedkeuring. 
 
Er is niet gecommuniseerd dat deze zienswijze weer op nieuw ingevld had moeten worden. 
Het is een democratiesh land en dit is niet eerlijk het niet in het openbaar te maken. 
Ik kijk uit op de horizon, waar nu vreselijk genoeg al veel te veel windmolens staan. ik 
begrijp heel goed dat jullie windmolens willen plaatsen, maar een alternatief Kan het niet 
verliezen tegen de horizon. 
 
In Duitsland is men al veel verder met windmolens berekeningen en zonneenergie, wij 
bouwen bv een huis die alleen maar zonnepanelen heeft en geen dakpannen. 
DAT is dus ook een alternatief voor het opwekken van energie. 
 
U bent van harte welkom om bij ons te logeren, om mee te maken, hoe de beleving is in 
Noordwijk.  
We MOGEN niet de horizon verpesten voor onze volgende generatie, als er een alternatief is. 
 
 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 10 maart 2016 13:01 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Pagina 7 – alinea 1 
 
Op dit moment wordt een aanvulling opgesteld op de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee 
voor het gebied Hollandse Kust, waarin ook een strook binnen de 12 mijlszone wordt 
aangewezen (zie paragraaf 2.1.7). 
 
In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage – 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) –  staat onder meer: 
 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om 
het gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken 
naar locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op 
energieopbrengst, natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte 
in beeld te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk 
aaneengesloten windparken.’ 
 
Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie 
op zee voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie 
m.e.r. over te nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er 
onomkeerbare besluiten genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht 
en binnen de 12-mijlzone. Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u 
ons aan te geven waar deze te consulteren zijn. 
 
Pagina 7 – alinea 2 
 
Nationaal waterplan 2 (NWP2) en Beleidsnota Noordzee 2016-2021 
 
Voor de periode 2016-2021 is het Noordzee beleid verder uitgewerkt in het nationaal 
waterplan 2 (NWP2) en als onderdeel hiervan in de nieuwe Beleidsnota Noordzee 
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2016-2021. Het ontwerp van beiden hee  ter inzage gelegen tot en met 22 juni 2015. Op 28 
juli 2014 is de Noordzee 2050 gebiedsagenda aan de Tweede kamer aangeboden 
(Kamerstukken II, 2013-14, 33 450, nr. 24). Aangezien de Noordzee 2050 gebiedsagenda 
en het masterplan voor de energie van de Noordzee tussen 2030 en 2050/2060 betrekking 
hebben op de middellange en lange termijn, en de kavelbesluiten voor Hollandse Kust (zuid) 
op korte termijn genomen dienen te worden, heeft  de Noordzee 2050 gebiedsagenda geen 
concrete betekenis voor de MER-en voor de kavelbesluiten. 
 
Wij kunnen bovenstaande opmerking niet anders duiden dan dat het plan is de MER-en niet 
verder te onderzoeken dan de effecten tot 2023. Wij verzoeken u om een meer holistische 
benadering, waarbij u de cumulatieve effecten van alle plannen tot 2050 – en die zijn 
aanzienlijk – onderzoekt. Voor een MER wordt gekeken naar de cumulatieve effecten. Deze 
zullen na 2023 aanzienlijk toenemen. Derhalve ons verzoek om uw MER-en horizon uit te 
breiden met de plannen tot 2050 en de resultaten van dit onderzoek mee te nemen in uw 
besluitvorming. Dit voordat er onomkeerbare besluiten genomen worden die onze Noordzee 
qua milieu qua leefbaarheid voor flora en fauna ernstige – en door een korte termijn horizon 
– zogenaamd onvoorziene schade kunnen toebrengen. 
 
Pagina 8 – 2’ alinea laatste regels. 
 
Ook nemen de kosten voor het aanleggen en onderhouden van de platforms toe. De 
aansluiting op de reeds aangewezen gebieden zorgt ervoor dat de vrije horizon in andere 
gebieden behouden blijft. 
 
Deze tekst wekt de suggestie dat ‘vrije horizon’ van belang is in de afweging van dit besluit. 
Helaas, niets is minder waar. Gebruikmaking van de zone tussen 10 – 12 mijl voor de 
Hollandse Kust geeft het grootste deel van de Nederlandse kust – met het grootste aandeel 
in toerisme – zicht op een industrieel hekwerk. Het aanzien van een ver-industrialiseerde 
Noordzee. Wij verzoeken u in het kader van deze MER verder te onderzoeken wat het effect 
is op de beleving van de Noordzee bij deze strandbezoekers bij uitvoering van deze plannen. 
Daarnaast verzoeken wij u te onderzoeken in hoeverre de beleving van een hekwerk aan 
windmolens zichtbaar vanaf de hele Hollandse kust effecten heeft op de volksgezondheid, 
het vermogen om – aan het strand – te ontprikkelen, te ontspannen en hierbij experts op dit 
gebied te raadplegen. Wij verzoeken u in dit onderzoek het alternatief van plaatsing uit het 
zicht te betrekken en te onderzoeken of de toekomstige kosten voor de volksgezondheid 
opwegen tegen de in dit document genoemde ‘besparingen’. 
 
Pagina 10 – Alinea 1 
 
een onderbouwing van de noodzaak van uitbreiding van het gebied Hollandse Kust met een 
strook tussen de 10 en 12 NM 
 
De onderbouwing van de noodzaak is gebaseerd op – beperkte – financiële parameters. In 
het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage – 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) –  staat onder meer: 
 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om 
het gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken 
naar locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op 
energieopbrengst, natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte 

0087



in beeld te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk 
aaneengesloten windparken.’ 
 
Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie 
op zee voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie 
m.e.r. over te nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er 
onomkeerbare besluiten genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht 
en binnen de 12-mijlzone. Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u 
ons aan te geven waar deze te consulteren zijn. 
 
een visualisatie en beschrijving van de landschappelijke gevolgen aan de hand van de 
criteria zichtbaarheid, beleving en dominantie 
 
De gebruikte visualisatie – ervan uitgaand dat u het hebt over het visualisatietool van het 
ministerie van I&M – , hoe schokkend op zichzelf, geeft geen realistisch beeld van de veel 
ernstiger werkelijkheid. Wij verzoeken u opnieuw onderzoek te doen op basis van werkelijke 
beleving door strandbezoekers naar de werkelijke gevolgen voor zichtbaarheid en 
landschapsdominantie voor het grootste deel van de Nederlandse – en voor 100% van de 
Hollandse kust. 
 
Pagina 10 – 2.1.7 Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) 
 
Ecologie is een belangrijk onderwerp voor de belangenafweging bij het realiseren van 
windparken op zee. Daarom is door Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, en het ministerie van Economische Zaken een toetsingskader 
gemaakt, dat moet worden toegepast bij toekomstige besluitvorming over windenergie op 
zee. Aan de hand van dat toetsingskader zal bij het nemen van ruimtelijke besluiten, zoals 
de toekomstige aanwijzing van windenergie- gebieden en kavelbesluiten, worden beoordeeld 
of uitgesloten kan worden dat een windpark op zee afzonderlijk, of in cumulatie met andere 
windparken en andere activiteiten, ongewenste effecten op de ecologie zal hebben. Dat 
kader wordt het ‘Kader Ecologie en Cumulatie’ genoemd. 
 
Wij verzoeken u, in tegenstelling tot wat op pagina 7 van deze Notitie vermeld wordt, de 
horizon voor de cumulatieve effecten te verbreden en daar alle plannen tot 2050 bij te 
betrekken. Alleen dan kan men tot een (strategisch) inzicht komen van de cumulatieve 
effecten van de exploitatie van de Noordzee. 
 
Pagina 11 – alinea 5 
 
Volgens het concept scenario wind op zee wordt het transmissiesysteem op zee zodanig 
ontworpen dat het mogelijk is om op termijn de verder uit de kust gelegen 
windenergiegebieden met wisselstroom aan te sluiten op de platforms in de 
windenergiegebieden uit de routekaart. De platforms fungeren dan als “stapsteen”. 
 
In de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport transmissiesysteem 
wind op zee Hollandse Kust (zuid) staat op pagina 30 de volgende opmerking: “De platforms 
op zee van TOZ HKZ dienen niet als stapsteen naar verder gelegen windenergiegebieden en 
het Noordzeenet, dit is vastgelegd in het ‘Scenario Windenergie op Zee’ [lit. 11, bijlage I].”  
 
Deze opmerking is strijdig met Alinea 5 op pagina 11 van deze notitie. Graag ontvangen wij 
een extra toelichting waarom deze strijdigheid bestaat en wat het juiste concept is. 
 
Pagina 12 – alinea 4 
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Onderzoek naar de locatiekeuze in de MER-en 
 
In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee is nagegaan of windenergiegebied Hollandse 
Kust (zuid) geschikt is voor de realisatie van windenergie. In deze structuurvisie zijn de e 
ecten van windenergie in het gebied Hollandse Kust (zuid) op het detailniveau van een 
structuurvisie onderzocht vanuit de aspecten ecologie, scheepvaartveiligheid, overige 
gebruiks- functies (olie en gas, visserij, zandwinning etc.), geologie en hydrologie, landschap 
(zichtbaarheid) en cultuurhistorie en archeologie. Hierbij is ook gekeken naar de 
geschiktheid ten opzichte van de overige voor windenergie aangewezen gebieden (IJmuiden 
Ver, Hollandse Kust, Ten noorden van de Waddeneilanden, Borssele). In de MER-en is een 
nader onderzoek naar de geschiktheid van het gebied Hollandse Kust (zuid) voor 
windenergie dan ook niet nodig. Wel zal op hoofdlijnen de vergelijking tussen de gebieden 
worden gemaakt. Uiteraard zullen de MER-en wel in detail ingaan op de effecten van 
windenergie in het gebied zoals deze te verwachten zijn bij de realisatie van de uit te geven 
kavels. 
 
De locatiekeuze is gedaan op financiële argumenten. De milieu- en leefbaarheidsargumenten 
zijn daar niet in meegenomen. Wij verzoeken u in de MER op detailniveau een 
vergelijkingstabel op te nemen van de milieu- en leefbaarheidsaspecten van alle 
aangewezen windlocaties om tot een goede afweging te kunnen komen van de 
(cumulatieve) effecten voor zee(zoog)dieren, (trek)vogels en fouragerende vogels en fauna. 
Dit is ondersteunend aan het MER advies uit 2014 (zie bijlage) 
 
Pagina 19 – alinea 2, punt 3 
 
Het gebied aan de west- en zuidzijde van het windenergiegebied vangt wind af van de meer 
oost of noordoost gelegen gebieden. Kavels die daardoor minder vrije aanstroom van wind 
hebben zijn dan ook groter om de onderlinge afstand tussen windturbines te kunnen 
vergroten. 
 
De doelstellingen voor 2020 en 2023 staan onder druk. Het is dus zaak zo min mogelijk 
onderling verlies te bewerkstelligen. Wij verzoeken u daarom aanvullend onderzoek naar de 
totale opbrengst onder de meest ideale plaatsing tussen de velden Hollandse Kust (met 
invloed op reeds gerealiseerde velden) en plaatsing op IJmuiden Ver. (groter, meer ruimte, 
minder invloed op bestaande velden) 
 
Pagina 20 – laatste alinea 
 
In de MER-en zal de verkaveling vanuit het oogpunt van relevante aspecten zoals ecologie 
en scheepvaartveiligheid, onderzocht worden. Daarbij speelt ook de draagkracht van het 
gebied een rol: hoeveel windturbines kan je plaatsen in het gehele windenergiegebied 
Hollandse Kust (zuid) gezien milieu, ecologie en andere belangen? Het is van belang om 
deze vraag ook voor het gebied in zijn geheel en in cumulatie te beantwoorden (en niet 
alleen voor de twee uit te geven kavels I en II), omdat het niet de bedoeling is dat achteraf 
blijkt dat de beschikbare fysieke of milieuruimte van het gehele gebied (of zelfs van 
meerdere aangewezen gebieden) door slechts twee kavels is opgebruikt. Op basis van het 
voorgaande volgt een verkaveling van het gebied, welke in  guur 3.8 is weergegeven. Ook 
is daar indicatief het transmissiesysteem op zee Hollandse Kust met de platforms alpha en 
beta opgenomen. 
 
Zoals op de kaart op pagina 20 van deze Notitie is af te lezen, liggen de gebieden HKZ I en 
II zeer dicht bij scheepvaartroutes en ankergebieden. Andere gebieden (IJmuiden Ver) 
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hebben daar veel minder hinder van. Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische 
mogelijkheid tussen een ‘aanvaring’ van op drift geraakte schepen en de platformen dicht 
onder de kust, de mogelijke milieugevolgen hiervan en welke maatregelen noodzakelijk zijn 
om dit te voorkomen c.q. te beperken.  
 
Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder 
uit de kust (IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen.  
 
Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter 
voorkoming van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw 
besluitvorming. Inclusief de geraamde economische gevolgen van een dergelijke ramp. 
 
Pagina 20 – alinea 3 
 
Het is de trend om naar steeds grotere turbines te gaan. Echter vanuit oogpunt van kosten 
en risico’s is het de vraag of de allergrootste turbines, die nu alleen nog op de tekentafel 
bestaan, daadwerkelijk in de kavels I en II gebouwd zullen worden. Het lijkt daarbij 
overigens niet wenselijk om (veel) meer milieuruimte uit te geven dan mogelijk benut gaat 
worden; immers bij de uitgifte van volgende kavels zal deze ruimte in de cumulatie 
meegewogen dienen te worden. Dit zal in de kavelbesluiten vastgelegd worden. 
 
De MER heeft als doel de milieu effecten te onderzoeken. Ook op langere termijn. Het is 
inmiddels bekend dat de ontwikkelaars zich richten op turbines van 7 MW of meer. Dit is ook 
terug te zien in de vergunningen voor Borssele, welke een maximale tiphoogte van 250 
meter toestaan. Wij verzoeken u dan ook uit te gaan van deze technologie en de hierdoor te 
verwachten effecten. Wij verwachten – zie ook het interview in De Volkskrant van 10 juni 
2015 met de heer Eecen van ECN – dat na 2023 ongeveer 25% van het Nederlandse 
Noordzeegebied volgezet wordt met windturbines. Zeer wel mogelijk van een veel grotere 
capaciteit. Wij verzoeken u dan ook de cumulatieve effecten hiervan op zee(zoog)dieren, 
trek- en foeragerende vogels en zeefauna in kaart te brengen, tot 2050. 
 
Pagina 24 – laatste alinea 
 
Niet alle parameters uit de tabel zijn even belangrijk wat betreft  de te verwachten meest 
kritische milieueffecten, en behoeven naar verwachting dan ook niet allemaal vastgelegd te 
worden in de uiteindelijk uit te geven bandbreedte. Bepalend voor de effectbepaling in de 
MER-en zijn met name: 
•het aantal windturbines; 
•de diameter van de rotor van de windturbines; 
•het type fundering en de hei-energie die benodigd is bij het heien van funderingen (en 
daarmee het geluidsniveau), en de tiphoogte en tiplaagte van de windturbines. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat niet alle factoren even zwaar meegewogen worden. Graag 
vernemen wij van u of en zo ja welke wegingsfactor er aan de effectbepalende factoren 
gegeven worden. Wij zien deze dan graag terug in de uiteindelijke rapportage over de 
cumulatieve effecten op flora en fauna. 
 
Pagina 26 – Tabel 
 
In de tabel op pagina 26 van uw notitie geeft u een bandbreedte aan. Graag vernemen wij 
van u welke aantallen slachtoffers onder vogels en zee(zoog)dieren voor deze MER als 
‘acceptabel’ worden gezien.  
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Wij verzoeken u ook te onderzoeken wat de cumulatieve effecten van elektromagnetische 
velden en laagfrequente geluidsgolven onder water op zee(zoog)dieren hebben. 
 
Wij verzoeken u te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen de toenemende stranding 
van potvissen en andere zeezoogdieren en de toenemende industriële benutting van de 
Noordzee. 
 
Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten op de leefomgeving van zee(zoog)dieren 
zijn van concentratie van de bouw op één locatie (IJMuiden Ver) ten opzichte van de bouw 
op verspreide locaties. 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook 
Hollandse Kust en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels 
op pagina 11 en kaart zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind 
(http://www.noordzee.nl/wp-content/uploads/2011/06/Frisse_Zeewind2_2005.pdf). Tevens 
verzoeken wij u aan te geven waarom – naast het kostenaspect – gekozen wordt voor 
bebouwing van een gebied waarin – volgens dit rapport van de gezamenlijke 
natuurorganisaties – de habitat het meest kwetsbaar is.  
 
In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage – 
milieueffectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) –  staat onder meer: 
 
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om 
het gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken 
naar locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op 
energieopbrengst, natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te 
kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte 
in beeld te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk 
aaneengesloten windparken.’ 
 
Wij verzoeken u dit advies van de Commissie m.e.r. over te nemen en alsnog onderzoek te 
doen naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten genomen worden. 
Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze 
te consulteren zijn. 
 
Pagina 27 – 5.1 Mogelijke effecten landschap, recreatie en toerisme 
 
Landschap en zichtbaarheid, vanwege het feit dat de windturbines zichtbaar zijn vanaf 
toeristische locaties aan de kust. 
 
Recreatie en toerisme, vanwege de mogelijke invloed van het windpark op recreatief gebruik 
van de Noordzee en de kustzone 
 
Gebruikmaking van de zone tussen 10 – 12 mijl voor de Hollandse Kust geeft het grootste 
deel van de Nederlandse kust – met het grootste aandeel in toerisme – zicht op een 
industrieel hekwerk. Het aanzien van een ver-industrialiseerde Noordzee. Wij verzoeken u in 
het kader van deze MER verder te onderzoeken wat het effect is op de beleving van de 
Noordzee bij deze strandbezoekers bij uitvoering van deze plannen. Daarnaast verzoeken wij 
u te onderzoeken in hoeverre de beleving van een hekwerk aan windmolens zichtbaar vanaf 
de hele Hollandse kust effecten heeft op de volksgezondheid, het vermogen om – aan het 
strand – te ontprikkelen, te ontspannen en hierbij experts op dit gebied te raadplegen. Wij 
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verzoeken u in dit onderzoek het alternatief van plaatsing uit het zicht te betrekken en te 
onderzoeken of de toekomstige kosten voor de volksgezondheid opwegen tegen de in dit 
document genoemde ‘besparingen’. 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen volgens de kwantitatieve en kwalitatieve methode en 
aan te geven of en hoe vaak de windturbinevelden zichtbaar zijn vanaf de kust. 
 
Wij verzoeken u een belevingsonderzoek onder strandbezoekers en kustbewoners te doen 
naar de zichtbaarheid van deze platformen en de effecten hiervan op de (geestelijke) 
volksgezondheid.  
 
Wij verzoeken u uw onderzoek uit te breiden met een kwantitatief onderzoek teneinde de 
hoeveelheid recreanten in kaart te brengen waarop de kwalitatieve effecten op van 
toepassing zijn. 
 
Wij verzoeken u de effecten van de zichtbaarheid van de rode signaallichten in kaart te 
brengen alsmede de effecten hiervan op de volksgezondheid.  
 
Tevens verzoeken wij u de gevonden effecten van alle bovengenoemde onderzoeken te 
relateren aan het verdwijnen van deze effecten bij bebouwing op IJmuiden Ver.  
 
Pagina 27 – 5.1 Mogelijke effecten scheepvaart, vanwege de scheepvaartactiviteiten in en in 
de nabijheid van de kavels; 
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische mogelijkheid tussen een ‘aanvaring’ 
van op drift geraakte schepen en de platformen dicht onder de kust, de mogelijke 
milieugevolgen hiervan en welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te voorkomen c.q. te 
beperken.  
 
Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder 
uit de kust (IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen.  
 
Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter 
voorkoming van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw 
besluitvorming. 
 
Pagina 27 – 5.1 Mogelijke effecten vogels, vleermuizen en onderwaterleven 
 
Wij verzoeken u in uw onderzoeken mee te nemen of het effect van de aanleg van 
(verspreide) windturbinevelden een andere aanslag pleegt op de leefomgeving van de 
bestaande en trekkende habitat dan bij de aanleg van grotere, geconcentreerde velden 
verder op zee. Tevens verzoeken wij u aan te geven op welke criteria men meent te moeten 
kiezen voor elk van beide alternatieven, voorzien van een wegingsfactor voor elk der 
criteria. 
 
Pagina 27 – 5.1.1 Elektriciteitsopbrengst en vermeden emissies 
 
De belangrijkste reden om windinitiatieven te realiseren, is het opwekken van duurzame 
energie. Van de te onderscheiden alternatieven wordt daarom in de MER-en berekend 
hoeveel elektriciteit wordt opgewekt. Ook kan worden bepaald welke uitstoot van schadelijke 
stoffen het windpark vermijdt in vergelijking met de situatie dat dezelfde energie wordt 
opgewekt op conventionele wijze, zoals met behulp van kolen- en gasverbranding. Een 
vergelijking wordt gemaakt met de emissies van de huidige brandstofmix die wordt gebruikt 
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in Nederland voor opwekking van elektriciteit. In de MER-en wordt tevens aandacht besteed 
aan hoeveel energie het kost om turbines te produceren en te plaatsen en wat het effect van 
het windpark Luchterduinen op de elektriciteitsproductie in Hollandse Kust (zuid) en vice 
versa is. 
 
Wij verzoeken u in deze studie de ‘stand by’ effecten op te nemen van bestaande of nog te 
ontwikkelen fossiele energiecentrales. 
 
Wij verzoeken u bij ‘vermeden emissies’ de CO2 uitstoot mee te nemen van meestook van 
bio-brandstof en de kosten hiervan per opgewekt kWh, gebaseerd op € 4 miljard SDE+ 
subsidie.  
 
Pagina 28 – Zeezoogdieren (zeehonden en bruinvissen) 
 
Voor wat betreft  zeehonden zijn met name de ligplaatsen in de Voordelta en de Waddenzee 
van belang. Aandacht wordt besteed aan het aantal beïnvloede dieren ten opzichte van het 
totale aantal dieren binnen het Nederlands Continentaal Plat en de gehele Noordzee. Ook 
wordt aandacht besteed aan het bouwtempo van funderingen want dit bepaalt de mate 
waarin effecten zich telkens opnieuw voordoen en ook of steeds dezelfde dieren worden 
beïnvloed dan wel een ander deel van de populatie. Het werkt bij zeezoogdieren door in de 
duur van de blokkade van foerageergebieden en migratieroutes en in de verstoring door 
onderwatergeluid. 
 
Inzichtelijk wordt gemaakt wat de effecten in zowel de aanleg-, exploitatie- als de 
verwijderingsfase zijn, of het om tijdelijke dan wel permanente effecten gaat en wat de 
cumulatieve effecten kunnen zijn van windturbines in het gebied Hollandse Kust (zuid) met 
overige projecten en activiteiten, zowel in tijd als in ruimte. Hierbij wordt zowel naar ster e 
als aantasting van het leefgebied gekeken. Dit alles zal zoveel mogelijk worden 
gekwantificeerd. Zo wordt per type verstoring aangegeven hoeveel individuen van welke 
soorten hierbij zijn betrokken (ordegrootte, bijvoorbeeld in aantalsklassen) en welk deel van 
de populatie minimaal en maximaal (worst case) beïnvloed wordt. Er wordt hierbij getoetst 
aan de gunstige staat van instandhouding zoals beschreven in de Flora- en faunawet. Daar 
waar nodig wordt ook getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998. 
 
Graag zien wij in deze studie opgenomen bij welke hoeveelheden dode / gewonde 
zeezoogdieren er een ‘no-go’ is voor deze plannen.  
 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook 
Hollandse Kust en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels 
op pagina 11 en kaart zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind 
(http://www.noordzee.nl/wp-content/uploads/2011/06/Frisse_Zeewind2_2005.pdf). Tevens 
verzoeken wij u aan te geven waarom – naast het kostenaspect – gekozen wordt voor 
bebouwing van een gebied waarin – volgens dit rapport van de gezamenlijke 
natuurorganisaties – de habitat het meest kwetsbaar is.  
 
In deze studie zou ook een vergelijking van deze gegevens met de effecten van een grote 
ontwikkeling op IJmuiden Ver inzichtelijk gemaakt moeten worden om een afweging te 
maken welke ontwikkeling op welke locatie het meest diervriendelijk is. 
 
Pagina 29 – Toetsing effecten en Kader Ecologie en Cumulatie: acceptabele grenzen op 
populatieniveau 
 
In het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) is onderzocht wat de gecumuleerde ecologische 
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effecten kunnen zijn van bestaande en in aanbouw zijnde windparken op zee met de tien 
windparken op zee die in het Energieakkoord zijn afgesproken. Er is daarbij gekeken naar de 
effecten van windparken buiten de 12 mijlszone (zie ook paragraaf 5.2.2). Doel van het KEC 
is om te kunnen bepalen of de (bouw van) alle windparken, samen met enkele andere 
activiteiten op zee, tot onaanvaardbare negatieve ecologische effecten leiden. Zo nodig 
kunnen dan voorschriften worden opgenomen in de kavelbesluiten waarmee deze effecten 
worden voorkomen of verminderd 
 
In het Energieakkoord zijn geen locaties opgenomen. Alleen aantallen. De locatie Hollandse 
Kust is een locatie welke buiten de energieafspraken om, besloten is door EZ vanwege 
(veronderstelde) financiële voordelen. Wij verzoeken nader en/of verder vergelijkend 
onderzoek naar de effecten van 2100 MW op IJmuiden Ver in relatie tot de plannen HK zuid 
I en II, III en IV, en de HK Noord I en II. 
 
Pagina 30 – overige gebruiksfuncties 
 
Voor wat betreft het beschrijven van de effecten op recreatie en toerisme zal in de MER-en 
gebruik worden gemaakt van het onderzoek van Decisio. Zij hebben onderzoek uitgevoerd 
naar de regionale maatschappelijke en economische effecten van windparken op zee. Verder 
zal een overzicht gegeven worden van uitgevoerd onderzoek op het gebied van effecten van 
windturbines op recreatie en toerisme. Ook wordt aangegeven wat een windpark eventueel 
kan bijdragen aan de regionale economie; denk daarbij aan havenactiviteiten, toeristisch 
bezoek aan het windpark etc.. Het effect op recreatie en toerisme kan mede afhankelijk zijn 
van de zichtbaarheid van windturbines vanaf de kust. Zichtbaarheid wordt in de MER-en 
beschreven bij het aspect ‘landschap’ 
 
Wij maken bezwaar tegen het gebruik van het onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat 
de door Decisio beschreven effecten gebaseerd zijn op verouderde informatie en op een 
onjuist beeld voor de nieuw ontstane situatie, zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van 
Den Helder tot Hoek van Holland. Dit wordt door Decisio zelf aangegeven in hun rapport. De 
Minister heeft al aangegeven een hernieuwd onderzoek te laten doen naar de effecten van 
de nieuwe situatie.  
 
Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.
pdf. 
 
Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van 
Stichting Vrije Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens
-op-strandbezoek-definitief.pdf 
 
Pagina 31 – 5.1.6. Landschap 
 
De zichtbaarheid van windturbines vanaf de kust zal in de MER-en worden gevisualiseerd 
aan de hand van (foto)visualisaties vanaf diverse kustplaatsen, voor de dagperiode en indien 
mogelijk ook voor de nachtperiode. De bandbreedte van windturbines wordt weergegeven, 
dus een alternatief met minder maar grotere turbines en een alternatief met meer maar 
kleinere turbines. De windturbines in kavel I en II worden gevisualiseerd. De windturbines in 
kavel III en IV zullen in de MER-en voor die betre ende kavels gevisualiseerd worden, waarin 
tevens het beeld wordt weergegeven van windturbines in alle kavels, dus van kavel I, II, III 
en IV. Indien mogelijk wordt voor het visualiseren gebruik gemaakt van de viewer, zie h 
ps://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/windenergie/viewer/. Dan wordt de 
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bandbreedte van windturbines in het MER voor de kavels I en II in de viewer weergegeven. 
Deze bandbreedte wijkt iets af van de opstellingen die nu zijn gevisualiseerd in de viewer 
(namelijk 4 en 8 MW turbines). 
 
Wij verzoeken u deze visualisatie niet te gebruiken, maar gebruik te maken van echte foto’s 
van bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand. Deze zijn aan te passen naar de afstand 
van 18 km uit de kust (er verdwijnt dan 15 meter minder achter de bolling van de horizon) 
en de hoogte van de turbines. Bij een voorbeeld van 190 m tiphoogte op 18 km in de nieuwe 
situatie ten opzichte van Luchterduinen (130 m op 23 km uit de kust) is de zichtbaarheid als 
volgt:  
 
Luchterduinen: 130 m – 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter, 
 
HK zuid III en IV: 190 m – 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter. 
 
Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool. 
 
Pagina 32 – tabel 5.1- zeezoogdieren 
 
Wij verzoeken aanvullend onderzoek op de effecten van (sterk wisselende) 
electromagnetische velden op (het oriëntatievermogen) van zeezoogdieren 
 
Wij verzoeken u extra onderzoek tussen de in deze Mer-en te meten (cumulatieve) effecten 
op zeezoogdieren en ander onderwaterleven en de resultaten voor beiden indien 2100 MW 
geconcentreerd geplaatst wordt op IJmuiden Ver om de verschillen in effecten on beeld te 
krijgen. 
 
Pagina 33 – tabel 5.1 – overige gebruiksfuncties – Recreatie en Toerisme 
 
Wij verzoeken u voor het onderzoek naar effecten op Recreatie en Toerisme geen gebruik te 
maken van het onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat de door Decisio beschreven 
effecten gebaseerd zijn op verouderde informatie en op een onjuist beeld voor de nieuw 
ontstane situatie, zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van Den Helder tot Hoek van 
Holland. Dit wordt door Decisio zelf aangegeven in hun rapport. De Minister heeft al 
aangegeven een hernieuwd onderzoek te laten doen naar de effecten van de nieuwe 
situatie.  
 
Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.
pdf. 
 
Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van 
Stichting Vrije Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. 
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens
-op-strandbezoek-definitief.pdf 
 
Pagina 33 – tabel 5.1 – Landschap 
 
Wij verzoeken u de visualisatie van het Ministerie van I&M  niet te gebruiken, maar gebruik 
te maken van echte foto’s van bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand of veldonderzoek 
aan de kust. Foto’s zijn aan te passen naar de afstand van 18 km uit de kust (er verdwijnt 
dan 15 meter minder achter de bolling van de horizon) en de hoogte van de turbines. Bij 
een voorbeeld van 190 m tiphoogte op 18 km in de nieuwe situatie ten opzichte van 
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Luchterduinen (130 m op 23 km uit de kust) is de zichtbaarheid als volgt. 
 
 1. Luchterduinen: 130 m – 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter. 
 
 2. HK zuid III en IV: 190 m – 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter. 
 
Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool. 
 
Wij verzoeken u nader onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van concentraties van 
windturbinevelden op het microklimaat. Er zijn aanwijzingen dat – door menging van de 
lucht vlak boven zee en de bovengelegen luchtmassa’s – er meer mist- en regenvorming zal 
plaatsvinden. Onderzoek aan de State University van New York wees uit dat de plaatsing 
van een zeer groot windturbineveld in Texas de oorzaak is van een stijging van de 
oppervlaktetemperatuur met 0,7% in tien jaar tijd. Dit zou veroorzaakt worden doordat de 
windturbines ’s nachts warme lucht naar beneden trekken. (mening van lucht van 
verschillende temperaturen) 
 
Pagina 34 – 5.2.2 Cumulatie 
 
De milieueffecten die gepaard gaan met de voorgenomen activiteiten kunnen cumuleren met 
de effecten van andere plannen, projecten en handelingen. Het is van belang om goed af te 
bakenen welke plannen, projecten en handelingen meegenomen worden in de cumulatie. In 
ieder geval dient het te gaan om plannen, projecten en handelingen die leiden tot relevante 
effecten, dat wil zeggen effecten die samen met de effecten die optreden bij de 
voorgenomen activiteiten leiden tot een groter totaaleffect. 
 
Voor het onderdeel cumulatie zal eveneens gebruik worden gemaakt van het Kader Ecologie 
en Cumulatie (KEC) dat het Rijk hee  opgesteld conform het nationaal waterplan 
(2009-2015). In dit afwegingskader wordt ingegaan op de cumulatieve ecologische effecten 
van het realiseren van alle windparken conform de uitrol volgens het energieakkoord waarbij 
ook verwachte buitenlandse windparkontwikkelingen zijn meegenomen. Het KEC wordt op 
basis van relevante informatie uit de planMER behorende bij de Rijksstructuurvisie 
Windenergie op zee Aanvulling Hollandse Kust nog aangevuld. Deze versie vormt het 
uitgangspunt bij beoordeling van de effecten in cumulatie. 
 
Wij verzoeken de effecten van de plannen tot 2050 te incorporeren in uw onderzoek. 
Aangezien de cumulatieve effecten onderzocht worden, en de grootste ontwikkelingen op de 
Noordzee pas na 2023 gepland en uitgevoerd worden, is de beperking tot 2023 een 
ontkenning van de totale cumulatieve effecten.  
 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 10 maart 2016 13:15 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik ben 5 jaar en mijn broer is 9 
"Ik wil geen windmolens meer hoor"  
 
Verzet de windmolens, ik word hier groot!! 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 10 maart 2016 13:35 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Ja, vele ; zie mijn bijlage. 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Neen, anders zoals : zie mijn bijlage. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Jazeker, zie mijn bijlage 
 
Reactie  
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Naam indiener:  

Adres:  

 

Telefoon:  

Email:  

 

Hollandse Kust   

Zienswijze op Concept Nota Reikwijdte en Detail  Kavelbesluiten  I en II 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke? 

A Hoe je het ook wendt of keert, de kavelbesluiten I en II (samen 700 MW) maken deel uit 

van een veel groter project (van 2100 MW), dat voor de beoordeling van sommige effecten 

domweg niet in stukjes kan worden geknipt. Voor de belangrijkste effecten is een integrale 

beoordeling nodig, van het gehele project. Een dergelijke beoordeling is in de voorliggende 

NRD (over alleen kavel I en II) niet voorzien. Door zo’n integrale beoordeling aan het 

begin achterwege te laten, sluit je in feite op voorhand alternatieven uit. Zeker als 

tijdsdruk een rol speelt, zoals in dit geval, vanwege het Energieakkoord uit 2013 en het 

Klimaatakkoord van november 2015. 

B In de Concept NRD Kavelbesluiten  I en II mis ik dus ook alternatieven voor de 

voorkeursvariant, die vergelijkbare hoeveelheden windenergie opleveren, maar verder 

uit de kust geplaatst, om nadelige effecten op landschap en economie te mitigeren. Het 

simpelweg vergelijken van de voorkeursvariant met een nulvariant volstaat niet, gezien de 

mogelijk zeer ingrijpende landschappelijke en economische effecten, die ondervangen kunnen 

worden met een alternatief verder uit de kust. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan 

IJmuiden Ver, waarbij alle 2100 MW ruim 60 km uit de kust wordt geplaatst. Mogelijk nog 

interessanter, vanwege de locatie iets dichterbij (dan IJmuiden Ver), en dus mogelijk iets 

goedkoper,  is een alternatief waarbij 700 MW wordt geplaatst in Zuid Holland West en 1400 

MW in Noord Holland West, of eventueel 700 MW in Noord Holland West en 700 MW in 

Noord-Holland Noord (dus naar de twee a drie aangewezen gebieden in fig. 2.1 op p 6. die elk 

op circa 40-50 km uit de kust liggen).  

C Een groot deel van het verzet uit de kustgemeenten komt voor uit de enorme schaal van het 

project relatief dicht bij de kust (in de voorkeursvariant). Dit horizonvullende karakter (zie 

I.3 hieronder) maakt de landschappelijke impact ervan onvergelijkbaar veel groter dan 

van bestaande, veel kleinere windparken (zoals Egmond, Amalia en Luchterduinen). Dit 

aspect wordt bij de evaluaties van Hollandse Kust voortdurend en ten onrechte als een 

kanttekening afgedaan, terwijl het een hoofdpunt is. Dat zou het ook in de voorliggende MER 

moeten zijn. 
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D Voor zover mij bekend behoort het project Hollandse Kust met 2,1 GW wereldwijd 

tot de allergrootste windfarms in ontwikkeling, zal het met 18,5 km het dichtst bij de 

kust komen, in twee driehoeken met de punt naar zee (de meest ongunstige, zichtbare 

vorm), en voor het dichtstbevolkte achterland. In het buitenland worden de Britse 

projecten Hornsea, Doggerbank en East Anglia Offshore – mogelijk - weliswaar nog groter, 

maar geen van deze parken zullen zo dichtblij het land komen te liggen als Hollandse Kust, en 

al helemaal niet in de beginfase. (De Britten rollen hun grootste parken landwaarts uit, dus op 

de visueel minst belastende wijze, terwijl Nederland kennelijk het omgekeerde van plan lijkt 

te zijn. Zie: http://www.renewableuk.com/en/publications/index.cfm/Offshore-Wind-Project-

Timelines-2015) Ook Duitsland en Denemarken, na het Verenigd Koninkrijk de andere grote 

offshore windlanden, hebben geen vergelijkbaar ingrijpende plannen zo dicht bij een 

dichtbevolkt achterland. Duitsland zet consequent alle grote en middelgrote offshore 

windparken op ten minste 50 km uit de kust. 

E Gegeven deze context zou Nederland zich moeten afvragen of het verstandig is om als 

eerste een groot deel van de eigen kust met dichtbevolkt achterland visueel zo zwaar te 

belasten, c.q. moeten nagaan waarom landen die voortvarender met off shore wind zijn 

daar van afzien. Beantwoording van deze vragen, voordat er onomkeerbare stappen zijn 

gezet, is onmisbaar in een volwaardige MER-rapportage.  

F In de onderzoeken over de landschaps- en economie-aspecten die tot nog toe zijn 

uitgevoerd, wordt het perspectief van de kustbewoners stelselmatig veronachtzaamd. De 

aandacht gaat alleen uit naar toeristen / bezoekers. Ten onrechte. Veel mensen kiezen er 

bewust voor om aan de kust te wonen, met de voordelen, maar ook nadelen van dien. Met 

name mensen die aan de boulevards wonen doen dat niet vanwege de ‘geneugten’ van de vaak 

harde wind, het zand, het zout op de ramen en de autodrukte voor de deur. Ze wonen daar 

graag vanwege het zicht op zee, en (in veel mindere mate) het ruisen van de branding. Dat 

zicht verstoren met een extreem groot en rommelig / industrieel uitziend windmolenpark is 

een zeer zware aantasting van het woongenot van deze groep, dat in de evaluaties op passende 

wijze moet worden meegenomen. Het zelfde geldt voor de (veel grotere) groep van lokale 

bewoners die zelf nauwelijks geen zeezicht hebben, maar die wel zeer regelmatig op het 

strand komen en wiens strandbeleving wordt aangetast door het park. 

Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat zou er 

anders moeten en waarom? 

G In paragraaf 5.1.6 van de NRD worden de landschappelijke effecten behandeld, die tot de 

in 5.1.5 zeer summier aangestipte economische effecten kunnen leiden. Vanwege die 

volgordelijkheid start ik met 5.1.6. Het is verheugend te constateren dat er nu wat serieuzer 

werk gemaakt lijkt te worden van de visualisaties van het windpark. Maar of deze werkelijk 

een realistisch beeld zullen geven valt nog te bezien. Om diverse redenen: 

1. Het heeft geen zin, en het is zelfs ronduit misleidend, om in deze MER alleen de 

windmolens van kavel I en II te visualiseren, als in feite al voorgesorteerd wordt 

op het totale project voor de Zuid Hollandse kust van 4 kavels. 
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2. De viewer die nu in het Noordzeeloket beschikbaar is 

http://windmolensopzee.noordzeeloket.nl/ en die pretendeert alle 2,1 GW te 

omvatten, roept al direct vragen op of de windmolens wel correct zijn 

weergegeven. Figuur 3.8 op p 21 van de NRD laat zien dat twee stroken van kavel I 

direct tegen en achter het reeds gerealiseerde windpark Luchterduinen komen te 

liggen. Maar op de visualisatie is daarvan niets te zien, de (relatief kleine) molens van 

Luchterduinen staan in beide varianten vrij van de rest van het park. Duidelijk lijkt 

wel dat in de huidige visualisatie kavel IV niet is meegenomen, dat zou immers 

prominent vóór Luchterduinen komen te staan.  

3. Opvallend is, dat in de viewer de zichtbaarheid van Luchterduinen veel 

bescheidener is dan in werkelijkheid. Althans, in de mijne. Dat is nou net ook het 

hele probleem met viewers en andere visualisaties: ze geven een indruk, maar meer 

ook niet. In mijn ogen geeft de beschikbare viewer, ondanks de zeer onregelmatige en 

lelijke patronen die zichtbaar worden, toch een te rooskleurig beeld van het project. 

Wat de huidige visualisatie wel duidelijk maakt is dat we praten over een impact 

van minstens ‘10 x Luchterduinen’ (‘5 x zo breed, 2 x zo hoog, en onnoemelijk 

veel rommeliger’). Vanwege mijn sterke vermoeden dat kavels III en IV in de huidige 

viewer of nog niet zijn opgenomen (zie G.3 hierboven), of verkeerd, houd ik er 

rekening mee dat de werkelijke impact nog wezenlijk meer dan ‘10 x Luchterduinen’ 

kan zijn. Met een viewer alleen kan het landschappelijk effect van het project 

nooit worden beoordeeld, de viewer zal altijd in combinatie met de bestaande 

werkelijkheid (Luchterduinen) moeten worden bekeken om een goede indruk te 

krijgen van de te verwachten impact.    

H Ondanks alle bezwaren van de viewer, is zo’n viewer waarschijnlijk beter dan een 

fotovisualisatie. Op fotovisualisaties wordt, vanwege de daarbij geldende handzaamheidseis, 

het werkelijk effect altijd sterk onderschat. Fotovisualisaties zijn dus ongeschikt voor een 

MER.  

I In 5.1.6 wordt – terecht - de nodige aandacht besteed aan de factoren die de zichtbaarheid 

van het windmolenpark (mede) bepalen. Daarover drie opmerkingen: 

1. In de rapportages die ik tot nu toe gelezen heb, zoals de concept Structuurvisie 

Aanvulling Hollandse Kust werd de indruk gewekt dat de molens ca 30% van de 

zomerse dagen zichtbaar zullen zijn, en dat die verwachting gebaseerd is op 

zichtwaarnemingen van KNMI en soortgelijke bronnen. Hoewel het zeker waar is dat 

er mooie zomerse dagen zijn waarop de molens van Luchterduinen niet zichtbaar zijn, 

lijkt die 30% een sterke onderschatting van de werkelijke zichtbaarheid. Om de 

zichtbaarheidsverwachting te valideren, zal er gedurende enige tijd, ten minste 

enkele maanden, een vergelijking moeten worden gemaakt tussen wat de 

zichtbaarheidsmeteobron op diverse momenten aangeeft (‘weerstation Katwijk 

geeft nu op: 12 km zicht over zee’) met geautomatiseerd vervaardigde 

fotobeelden van Luchterduinen op datzelfde moment (‘vanuit Katwijk is 

Luchterduinen nu matig zichtbaar’). Ik maak zeer regelmatig mee dat op momenten 

dat het KNMI aangeeft dat het zicht matig is (< 30 km) , de molens van het prinses 
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Amalia windpark vanuit mijn huis in Noordwijk (ca 45 km afstand) goed 

waarneembaar zijn. Het omgekeerde lijkt minder vaak voor te komen.    

2. Het is overigens onjuist om de zichtbaarheid van de windmolens uitsluitend te 

beoordelen in de zomerperiode, en voornamelijk vanuit het strand-perspectief. Zeker 

voor de kustbewoners is ook de winterperiode en het zicht vanaf de boulevards 

en vanaf woningen van belang. De zichtbaarheid van de wondmolens zal vanaf de 

hoger gelegen observatiepunten dan het strand merkbaar beter zijn. Dit aspect, 

‘hoogte waarnemingspunt’, zou als vijfde bepalende aspect moeten worden 

onderkend en onderzocht.   

3. In 5.1.6 wordt terecht, maar nogal terloops opgemerkt dat de horizontale breedte van 

de beeldhoek zeer bepalend is voor de ervaren visuele impact van het project. Voor 

wie daarover nadenkt, is al op voorhand duidelijk dat het project Hollandse Kust zeer 

beeldbepalend zal worden. Vanaf plaatsen zoals Katwijk en Noordwijk vult het 

project aan de horizon ca 70 graden (van 360 graden), terwijl de breedte van de 

beeldhoek (gezichtsveld) waarin zaken goed worden waargenomen voor de 

meeste mensen slechts ca 50 tot 60 graden bedraagt (eenvoudig te controleren door 

de armen gespreid naar voren te bewegen en na te gaan wanner ze gedetailleerd 

worden waargenomen). De meeste Nederlanders die zich over dit extreme windproject 

nog niet druk maken realiseren zich dit volstrekt niet. Juist daarom is het zo belangrijk 

dat hieraan grondig aandacht wordt besteed.    

J Dan nu 5.1.5, de economische effecten. Zeer zorgwekkend, en onacceptabel, is dat het de 

bedoeling is om de economische effecten grotendeels te baseren op het uiterst dubieuze 

‘onderzoek van Decisio’. Ik neem aan dat hiermee bedoeld wordt het onlangs verschenen 

rapport ‘Regionale effecten Windmolenparken op Zee’. Dit onderzoek van Decisio is een 

halfbakken combinatie van een MKBA en een regionale werkgelegenheidsanalyse, en 

het heeft zichtbaar geleden onder de funeste combinatie van te weinig tijd, te weinig 

onderzoeksbudget en te weinig onafhankelijkheid t.o.v. de opdrachtgever. We kunnen het 

de onderzoekers misschien moeilijk kwalijk nemen dat hun ‘onderzoeksmolen moet blijven 

draaien’, maar dit toont maar weer aan wat er gebeurt als de opdrachtgever kennelijk belang 

heeft of denkt te hebben bij een door hem gewenste uitkomst en de onderzoeker daarin 

meeveert. 

K Laat ik echter positief beginnen, met de opmerking dat de onderlinge vergelijking van drie 

varianten, waaronder het kabinetsvoornemen binnen de 12 mijlszone en ‘IJmuiden Ver’ als 

zodanig in ieder geval een stap vooruit (t.o.v. alleen de afweging Voorkeursvariant vs niks 

doen) – laten we hopen dat dit in de MER als geheel ook zo terugkomt. Er ontbreekt echter 

wel een in mijn ogen logische alternatieve variant, zie alinea B hierboven. Ik constateer 

verder op voorhand dat de stelling over tijdelijke werkgelegenheidseffecten op nationaal 

niveau wel grotendeels begrijpelijk is, maar dat Nederland zich desondanks zou moeten 

afvragen of het zo nodig een toch al bestaande trend (verschuiving van 

recreatie/toerisme van natuur naar de -grote- stad) een flinke extra stimulans moet 

geven. Naar mijn mening is dat uiterst onverstandig. 

L Ik licht de belangrijkste bezwaren tegen het Decisio-rapport hieronder puntsgewijs toe: 
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1. Het rapport van Decisio benadrukt telkens dat er praktisch geen onderzoeksdata 

naar de economische impact van windmolen parken beschikbaar zijn. Een 

bekende truc als je te weinig tijd en budget hebt voor je onderzoek. Maar het is 

ver bezijden de waarheid. Er zijn zeer veel publicaties uit de VS, het VK, Duitsland 

en Denemarken over dit onderwerp; veel en veel meer dan blijkt uit de inhoudsopgave. 

Publicaties waarin ook andere kwantificerings- en monetiseringsmethoden, zoals 

willingness to pay, worden gebruikt, en waaruit duidelijk naar voren komt dat mensen 

minder onverschillig tegenover windmolenparken staan dan de onderzoekers hier 

suggereren. Waar Decisio wél een punt mee heeft, maar dat merken ze helaas niet 

expliciet zo op, is dat er in de literatuur geen onderzoeksdata beschikbaar zijn 

over zeer grote off shore windparken op ca 20 km uit de kust. Met de uitzondering 

van London Array (waarvan de landschappelijke inpassing altijd nog veel beter is 

dan die van Hollandse Kust) bestaan zulke parken nog helemaal niet.   

2. Op selectieve wijze is er een beetje uit het onderzoek geshopt, en wordt dan de 

stellige conclusie getrokken dat er geen harde empirische bewijzen te vinden zijn 

dat windparken economische effecten met zich mee kunnen brengen. Gezien de 

grote hoeveelheid literatuur die voorhanden is vraag ik mij sterk af of dit wel waar is. 

Een goed voorbeeld is een onderzoek naar mogelijke effecten op huizenprijzen, 

het methodologisch meest geavanceerde tot nu toe, van Heintzelman & Tuttle1 dat 

de auteurs van Decisio wel noemen, maar waarvan het resultaat hen kennelijk zo 

slecht uitkomt dat ze het in hun conclusie op p 27 onder de tafel schuiven: ‘Er zijn 

dus geen harde bewijzen voor de effecten op huizenprijzen als gevolg van een uitzicht 

op windmolenparken’. Terwijl bovengenoemde onderzoekers concluderen: ‘We find 

that nearby wind facilities significantly reduce property values in two of the three 

counties studied’ (p.2) en ook concluderen deze auteurs dat zij met hun verfijnde 

methodologie nu wel effecten konden aantonen, wat eerder met minder geavanceerde 

methoden niet lukte. (p 25). Dat onderzoek zou dan toch wel heel wat prominenter in 

beeld gebracht mogen worden!    

3. Het hoofdargument tegen het Decisio-rapport is dat de negatieve belevingseffecten 

van de voorkeursvariant stelselmatig worden onderschat, waardoor deze slechts 

een fractie zijn van de meerkosten van verder weg plaatsen. Een relatief zeer groot 

deel van de onderzoeksinspanningen is gestoken in eindeloos gegoochel met 

bezoekersaantallen. Vervolgens leiden de Decisio-onderzoekers, op basis van materiaal 

waarvan op voorhand duidelijk was dat het daarvoor niet gebruikt mag worden, nl. 

fotovisualisaties van een volstrekt onrepresentatief klein windpark, af hoeveel 

dagrecreanten bij realisatie van de voorkeursvariant zouden omrijden naar een andere 

badplaats zonder molens  (die er in het geval van Hollandse Kust nauwelijks is, tenzij 

je naar de Wadden of Zeeland gaat), of helemaal van een strandbezoek afzien. Aan het 

omrijden (door 9% van de 22,5 mln dagrecreanten) wordt dan een waarde van € 3,25 

toegekend, op basis van een veronderstelde, zeer onrealistische 13 kilometer omrijden, 

aan wegblijven (door 1% van de dagrecreanten) wordt de dubbele waarde gehangen. 

                                                           
1
 Zie: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=1803601 
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Dat zijn, in essentie, volgens Decisio de maatschappelijke kosten van verminderde 

zichtbeleving door het reusachtige near shore windmolenpark. Dat 12% van de 

dagrecreanten minder geniet van een bezoek aan een windustrieel strand wordt 

niet meegenomen in de analyse. Met de plausibele mogelijkheid dat een 

aanzienlijk deel van de omrijders en wegblijvers meer genot verliest dan de 

geschatte kosten van het omrijden wordt evenmin rekening gehouden. Dat de 

aantallen ‘minder beleving’, ‘omrijden’ en ‘wegblijven wel eens dramatisch hoger 

kunnen uitpakken bij een windpark met 10 x de impact van Luchterduinen wordt 

niet onderkend
2
. Voor de andere groep recreanten, de verblijfsrecreanten, wordt een 

soortgelijke aanpak gevolgd, met in essentie dezelfde bezwaren. Onduidelijk blijft of 

er ook serieus rekening gehouden is met de te verwachten effecten van 

buitenlandse toeristen die vanwege de windmolens een andere strandbestemming 

buiten Nederland kiezen. Daar lijkt het niet op, gezien het feit dat dit effect, voor de 

gehele Hollandse kust, maar op 0,5 mln per jaar wordt geschat3. Naar mijn stellige 

mening is de kwantificering van deze effecten uiterst mager uitgevoerd.  

4. Nog bonter wordt het als men zich realiseert dat in de door Decisio toegepaste 

systematiek de verminderde beleving door kustbewoners zelf überhaupt niet 

meegenomen wordt. De redenering daarbij is dat kustbewoners niet hoeven te reizen, 

dus ook niet kunnen of hoeven omrijden, dus kan er via extra reiskosten ook geen 

betalingsbereidheid voor een fraaier zee-uitzicht worden bepaald. Nou ja! In 

buitenlands MKBA onderzoek is het dan gebruikelijk om te kijken naar dalingen 

van onroerend goed prijzen, als een alternatieve benadering van het verloren nut 

van kustbewoners door een groot windpark, maar daar maken de Decisio 

onderzoekers zich heel vlug van af door te beweren dat zo’n waarde effect nergens 

is vastgesteld  (Zie punt 1.L hierboven.) Te gek voor woorden! Iedereen weet dat 

onroerend goed aan de boulevard, all other things equal, meer waard is dan soortgelijke 

objecten zonder zee uitzicht – vanwege het zee-uitzicht! (zie F).  Voor onroerend goed 

in kustplaatsen versus iets verder in het binnenland gelegen plaatsen geldt mutatis 

mutandis hetzelfde, zij het dat daar de zeelucht nog als extra waardefactor tussen zit. 

Hoe dan ook, als men wil, kan men het verlies aan beleving voor de kustbewoners 

geloofwaardig kwantificeren, door een percentage te nemen van het 

waardeverschil in het onroerend goed, of desnoods door een van de recreanten 

afgeleide waarde, doch met erkenning dat de zee en het uitzicht daarop voor 

kustbewoners waarschijnlijk veel belangrijker en dus ook waardevoller is. In de 

‘MKBA’ 2016 van Decisio is dat gewoon volledig achterwege gelaten.  

5. De schattingen van de meerkosten van verderweg gelegen windpark alternatieven 

zijn voor de lezer praktisch onnavolgbaar. Het is dus heel wel mogelijk dat deze 

overdreven zijn.  

                                                           
2
 Behalve in de gevoeligheidsanalyse, door een -veel te kleine- toeslag van 50%, maar door het in een 

gevoeligheidsanalyse te stoppen, waarin ook kleinere effecten  worden onderzocht, speelt dit hoofdaspect de 

facto geen rol in de berekening.  
3
 Waarbij als het meegenomen welvaartseffect alleen de gemiste winst is, niet de gemiste toegevoegde 

waarde, die uiteraard veel hoger ligt. 
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6. D. Een van de zaken die missen is de zichtbaarheid ’s nachts. Door de grote 

knipperende rode waarschuwingslichten aan de masten. Deze lichten zijn ontworpen op 

een zo groot mogelijke zichtbaarheid, zodat zij ook vaak door mist en laaghangende 

bewolking heen komen. Momenteel zijn deze lichten van park Luchterduin vrijwel alle 

dagen zichtbaar op de boulevards in Noordwijk. Deze knipperende rode lichten over 

een strook halen het gevoel van natuur geheel weg en halen de strandbeleving weg 

voor veel toeristen en bewoners. Wat ook toeristen zal afschrikken en de waarde van 

woningen zal beïnvloeden. 

 

 

M Al met al zijn de uitvoeringsfouten in de analyse van Decisio in potentie zo groot, dat 

het bepaald denkbaar is dat  bij een andere, meer realistische operationalisering van het 

onderzoek de uitkomst dramatisch anders geworden was, namelijk dat de meerkosten 

van verder wel in zee plaatsen in evenwicht gehouden worden door de daaraan 

verbonden maatschappelijke opbrengsten. Om deze reden pleit ik ervoor om het recente 

Decisio onderzoek volledig terzijde te schuiven en de analyse helemaal overnieuw te 

doen. 

  

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 

Ik ben een voorstander van windenergie, en ik heb me geërgerd aan het gekrakeel dat enkele 

jaren terug in Noordwijk uitbrak over Luchterduinen. De gevolgde procedure, waarbij de 

gemeente over het voornemen niet werd geïnformeerd, was beneden de maat, maar dat je als 

kustplaats een windpark op ruim 20 km voor de neus kunt krijgen is helemaal geen ramp. 

Zolang het niet horizonvullend is, uiteraard.  

Leven en activiteit op zee, of het nu scheepvaart is, of booreilanden, of windmolens, het hoort 

erbij. 

Maar wel met mate ! 

Wees toch verstandig, Nederland, loop niet zo idioot veel voor de internationale troepen 

uit door als enige in dit tempo zo’n kolossaal park voor de deur neer te gooien, met een 

zeer dichtbevolkt achterland, terwijl het allerminst zeker is dat we daar als BV 

Nederland geen spijt van krijgen. De omgekeerde aanpak van de buurlanden, met de 

echt grote parken ver weg beginnen en dan mogelijk later dichterbij de kust gaan, dát is 

de verstandige aanpak! Het omgekeerde doen, alleen om overheidsbudgettaire redenen, in 

een wereld die schreeuwt om infra-investeringen, het is van de zotte.   
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Verzonden: Donderdag 10 maart 2016 14:10 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Het effect van het verstoren van het open nachtelijke effect door op iedere windmolen na 
zonsondergang een knipperende lamp te laten branden die zelfs op een afstand van meer 
dan 20 kilometer nog hinderlijk waarneembaar is. Dit is niet gedegen onderzocht welk effect 
dit heeft op de fauna en kustbewoners. 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Dat dit storend is en het bestaan hiervan wordt niet genoemd. Indien u hier anders over 
denkt , zie ik graag de resultaat hiervan ook op deze afstand 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 10 maart 2016 14:56 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om 
het gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken 
naar locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op 
energieopbrengst, natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie 
op zee voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie 
m.e.r. over te nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er 
onomkeerbare besluiten genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht 
en binnen de 12-mijlzone. Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u 
ons aan te geven waar deze te consulteren zijn. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ongelooflijk dat de stem van velen duizenden geen redeljk gehoor krijgt in Den Haag. Door 
wie wordt deze bezorgde burger gehoord en vertegenwoordigt? 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 10 maart 2016 15:01 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 

 

Aanspreekvorm:  

Aanspreektitel:  

Achternaam:  

Voorvoegsel(s):   

Voorletters:  

Straat:  

Huisnummer:   

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Als: Particulier 

 

Reactie  
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Betreft: kavelbesluiten 1 en 2                                                          Bureau Energieprojecten 
                                                                                                               Inspraakpunt Kavelbesluiten 1 en 2 
                                                                                                               Hollandse Kust( Zuid ) 
                                                                                                               Postbus 248 
                                                                                                               2250 AE Voorschoten 
 

Geachte dames, heren, 

Wij hebben kennisgenomen van Uw concept “Notitie Reikwijdte en Detailniveau Kavelbesluiten 1 en 
2 Hollandse Kust ( Zuid ). 

Uw concept notitie geeft ons aanleiding tot de volgende opmerkingen en/of vragen. 

In de nationale visie Kust ( 2013) wordt o.a. aangegeven dat de kust niet alleen ecologische 
kwaliteiten herbergt, maar ook een grootschalige door de mens beleefbare landschappelijke 
kwaliteit. De eigenschap in grote delen van de kustzone om onbelemmerd de horizon te kunnen zien, 
is elders in Nederland vrijwel afwezig. Aldus vormt dit een grote maatschappelijke kwaliteit. Vele 
mensen genieten van de leegte en duisternis, van de elementen van water, wind, storm en zon, de 
getijden en dat gedurende alle seizoenen. De kust is de grootste vrij toegankelijke ruimte van ons 
land. 

Wanneer wij daarnaast de noodzaak zien van het ontwikkelen van duurzame energie , waaronder de 
realisering van windmolenparken in zee, dan wordt meteen duidelijk dat het laatste met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid zal moeten geschieden.  

Integraal denken en een uiteindelijk zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte in zee moeten daarbij 
de prioriteit krijgen boven overwegingen van zuiver financiële aard.  

In dat kader is het jammer te moeten constateren dat er geen sprake is van een integrale aanpak bij 
de ontwikkeling van de opgave om 2100 MW te installeren bij de Hollandse Kust en dat vermogen 
aan land te brengen. 

In de concept notitie wordt alleen uitgegaan van 1400 MW in H.K. Zuid, terwijl de invulling van de 
700 MW voor H.K. Noord  niet wordt beschreven. Daarnaast wordt vooruitgelopen op de 
besluitvorming over H.K. Zuid 3 en 4 binnen de 12 mijlszone. 

Het alternatief van IJmuiden Ver wordt niet in beeld gebracht naast de locatie Hollandse Kust Zuid. 
Ook alternatieven voor de locaties binnen de 12 mijlszone, liggend buiten die zone, zijn niet 
aangegeven en beschreven. 

Vanwege de zichtbaarheid en andere mogelijke effecten op de beleving van de kust en de 
kusteconomie zijn wij zeer terughoudend t.a.v. de realisering van grootschalige windparken binnen 
de 12 mijlszone. Het is een “Nee tenzij”! 

Vanuit deze overwegingen zijn wij van mening dat de mogelijke effecten daarvan reeds nu helder 
gemaakt moeten worden en in de voorliggende concept notitie moeten worden meegenomen. 

De keuze om 1400 MW vanuit Hollandse Kust 1,2,3 en 4 op de hoogspanningsstations Maasvlakte 
dan wel  Wateringen aan te sluiten is niet noodzakelijk en doelmatig. Dit brengt extra kosten met zich 
mee vanwege de benodigde aanpassing van deze hoogspanningsstations. Zij kunnen anders immers 
geen vier velden accommoderen. Het nieuw gebouwde hoogspanningsstation Beverwijk is daarvoor 
wel geschikt. Dit komt in het concept onvoldoende naar voren. 
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De keuze om een systeem te bouwen op basis van de capaciteit van een 220 kV kabel welke 350 MW 
kan transporteren zou even goed tot een transformatorstation van 1050 MW bij Zuid en een 
transformatorstation van 1050 MW bij H.K. Noord kunnen leiden. E.e.a. zou dan een besparing van 
een kostbaar transformatorstation van 700 MW  betekenen. De doelmatigheid en de 
kosteneffectiviteit van de twee transformatorstations bij H.K. Zuid moeten diepgaander worden 
onderbouwd. 

Het is meer dan jammer te moeten constateren dat slechts economische motieven, lagere kosten, 
ertoe geleid hebben om terug te komen op het aanvankelijke besluit om buiten de 12 mijlszone te 
blijven. Het blijkt niet alleen technisch mogelijk, maar ook  economisch rendabel te zijn om ver uit de 
kust een windpark te ontwikkelen. Zie het Deense Dong Energy en hun project op 120 km voor de 
kust van Yorkshire. Wij verwijzen hierbij  naar de site  Stichting Vrije Horizon.nl m.b.t  IJmuiden ver. 

Met vriendelijke groet, 
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Verzonden: Donderdag 10 maart 2016 15:35 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
In mijn ogen is de scope van het onderzoek te beperkt: het zou niet alleen moeten gaan 
over de milieu-effecten van de plaatsing van windmolens, maar ook over de milieu-effecten 
indien de windmolens niet worden geplaatst: de CO2 emissie door fossiel opgewekte energie 
is evenzeer van belang voor het milieu, want windmolens komen daarvoor in de plaats. Het 
gaat er om dat windmolens een positieve bijdrage leveren, en in betere balans zijn met het 
milieu dan de huidige energievoorziening met voornamelijk kolencentrales. Die afweging zie 
ik graag terug in het rapport. 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 10 maart 2016 18:51 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: Marten Meesweg 
Huisnummer: 5  
Postcode: 3068 AV 
Woonplaats: ROTTERDAM 
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Eneco B.V. 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
Wij onderschrijven de zienswijze van NWEA volledig en willen U verzoeken deze dan ook te 
beschouwen als zienswijze van Eneco. Daarbij willen wij graag extra aandacht vragen voor 
de passage op pag. 3 van de zienswijze van NWEA, waarin aandacht wordt gevraagd voor 
het belang van een oplossing voor de gemiste stroomproductie van ons windpark 
Luchterduinen, waarover we overigens in gesprek zijn met het Ministerie van Economische 
Zaken. Het gaat om de volgende passage: 
 
Wind afvang 
In 3.3 wordt over de verkaveling gesteld dat de voorziene wind afvang van windturbines in 
het 
(noord)oosten door windturbines in het (zuid)westen van het gebied is gecompenseerd door 
grotere 
kavels in het (noord)oosten, waardoor hier een grotere onderlinge afstand tussen de 
turbines 
mogelijk is. Voor het bestaande windpark gelegen in de noordoost hoek van het gebied geldt 
dat er 
sprake zal zijn van gemiste groene stroom productie, een negatief milieu effect. Verzoek is 
om hier 
rekening mee te houden, omdat er ruimschoots technisch alternatieve locaties beschikbaar 
zijn waar 
dit milieu effect in veel mindere mate op zal treden. 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Zie hiervoor 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
n.v.t. 
 
Reactie  
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Aan:  

De heer H.G.J. Kamp 

Minister van Economische Zaken 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

 

 
Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk 

Utrecht, 10 maart 2016 Br-secr 450N   
 
 
 
Onderwerp:   
Reactie op concept NRD MER kavelbesluiten I & II Hollandse Kust Zuid.  
 

 

Geachte heer Kamp, 

 

Hierbij maakt NWEA graag gebruik van de mogelijkheid om haar zienswijze te geven op de Concept 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapporten kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid).  

NWEA ondersteunt de planmatige uitrol van windenergie op zee zoals door de overheid momenteel 

wordt uitgevoerd. In de nieuwe systematiek krijgt de ontwikkelaar van het windpark zoveel mogelijk 

ruimte in het ontwerp van het park. Dit is in onze ogen een grote verbetering ten opzichte van het 

oude systeem waarbij in de vergunning de techniek tot en met het typenummer van de windturbine 

werd vastgelegd. Het voornemen van de minister om de kavelbesluiten voor Hollandse Kust in 2017 

te nemen wordt door NWEA als mede ondertekenaar van het Energieakkoord van harte 

ondersteund.  

 

Graag brengen we hierbij 2 hoofdpunten onder de aandacht waarna een aantal meer 

detailopmerkingen met betrekking tot ecologie volgen. Onze reactie sluit af met een aantal zaken die 

geen betrekking hebben op het voorziene MER maar wel daaraan zijn gerelateerd en voor ons 

belangrijk zijn.   

 

Bandbreedte: Turbinegrootte 

De NRD gaat uit van een range van 6-10MW zoals opgenomen in de tabel 4.1 (Bandbreedte MER-en), 

bij 141-251 meter maximale (tip)hoogte en 25-30 meter minimale (tip)hoogte met een maximale 

rotordiameter van 116 tot 221 meter. Ook is een maximum gesteld aan de hei-energie van 1000-

3000 kJ.  

De ontwikkeling van offshore windturbines gaat echter snel, met een duidelijke trend  naar grotere 

windturbines [zie bijgevoegd figuur uit het Upwind EU onderzoeksprogramma]. Windturbines met 

een vermogen van 10 MW en meer zouden aan het eind van deze decade (rond 2020) beschikbaar 

kunnen komen. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit berichtgeving van Siemens in september 20151 waarin 

zij aankondigden bezig te zijn met de ontwikkeling van windturbines met meer dan 10MW 

vermogen, waarbij de grens nog niet in zicht lijkt. Het artikel stelt dat de verwachting van de 

                                                
1 Siemens Looks Toward Next-Generation 10–20 MW Wind Turbines http://cleantechnica.com/2015/09/15/siemens-looks-

toward-next-generation-10-20-mw-wind-turbines/ 
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industrie is dat de bovengrens van turbine hoogte en vermogen niet voor het eind van dit decennium 

bereikt zal worden.         

 
Fig. Verwachte groei van windturbines (bron: UpWind Design limits and solutions for very large wind 

turbines A 20 MW turbine is feasible, March 2011, EU onderzoeksprogramma) 

 

Gezien de snelle ontwikkelingen in de markt zien wij graag een grotere bandbreedte voor de 

windturbines opgenomen. Het nog steeds groter wordende vermogen per windturbine vormt 

namelijk één van de belangrijkste drijfveren voor het terugdringen van de kosten van elektriciteit uit 

wind op zee. Verwacht wordt dat de nieuwe en grotere WT 's (> 10 MW , > 250 m totale hoogte) de 

komende 5-7 jaar door Europese leveranciers op de markt zullen worden geïntroduceerd. Om goed 

te kunnen voorzien in de verwachte groei van windturbines zoals die op de markt beschikbaar 

kunnen komen in de periode waarin deze windparken gerealiseerd zullen worden, adviseren wij om 

turbines tot 15 MW in het MER voor HK Zuid kavels I & II op te nemen. En daarbij uit te gaan van een 

maximum rotordiameter van 250 meter en een maximum tiphoogte van 300 meter. De verwachting 

is dat in het installatieproces bij gebruik van monopalen voor 15MW turbines de heitijd toe zal 

nemen vanwege de grotere en langere palen, maar dat nog steeds 1 fundering per dag kan worden 

geslagen. Mogelijk is wel een hogere maximale hei-energie hiervoor benodigd dan het in tabel 4.1 

opgenomen maximum van 3000kJ. Dit zal nader worden uitgezocht.                  

 

Nu we aan het begin staan van de invulling van de kavels in de Hollandse Kust Zuid is dit het moment 

te anticiperen op de verwachte groei in windturbine vermogen en afmetingen. Zo kan in één keer de 

maximaal gewenste bandbreedte voor de kavels I t/m IV Hollandse Kust (zuid) worden opgenomen, 

met de tenders in 2017 en 2018 en realisatie van de parken in 2021 en 2022.  
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NWEA zal bovenstaande wens tot vergroting van de bandbreedtes op korte termijn nader 

onderbouwen en treedt hierover graag in overleg treden met Economische Zaken. Contact met het 

projectbureau van het Europese onderzoeksprogramma Innpower (opvolger van EU project Upwind) 

en het onderzoeksbureau MAKE dat in 2014 een studie onder OEM’s heeft verricht naar groei van 

windturbines, is hiertoe reeds gelegd.  

 

Wind afvang 

In 3.3 wordt over de verkaveling gesteld dat de voorziene wind afvang van windturbines in het 

(noord)oosten door windturbines in het (zuid)westen van het gebied is gecompenseerd door grotere 

kavels in het (noord)oosten, waardoor hier een grotere onderlinge afstand tussen de turbines 

mogelijk is. Voor het bestaande windpark gelegen in de noordoost hoek van het gebied geldt dat er 

sprake zal zijn van gemiste groene stroom productie, een negatief milieu effect. Verzoek is om hier 

rekening mee te houden, omdat er ruimschoots technisch alternatieve locaties beschikbaar zijn waar 

dit milieu effect in veel mindere mate op zal treden. 

 

Ruimte voor demonstratiekavel 

Het reserveren van ruimte voor een demo kavel in Hollandse Kust Zuid zoals dat is gedaan voor de 

demokavel (V) in Borssele zou naar onze mening nu moeten plaatsvinden. Het slagen van de 

demotender Borssele hoeft daar geen voorwaarde voor te zijn. Immers ons punt is dat ruimte 

reserveren nu cruciaal is. Daarvoor hoeft niet te worden gewacht tot de laatste kavels in Hollandse 

Kust Noord. Volgens de huidige planning worden de kavels I t/m IV voor Hollandse Kust (zuid) voor 

de reguliere tenders in 2017 en 2018, uiterlijk in 2017 definitief vastgesteld. 

Indien de demotender voor Borssele niet succesvol zou blijken dan kan de gereserveerde demo 

ruimte in Hollandse Kust Zuid gewoon weer bij een ander kavel worden betrokken en blijft deze 

ruimte dus niet ongebruikt. Bovendien telt het opgestelde aantal MW in de demokavel gewoon mee 

in doelstellingen, net zoals de opgewekte elektriciteit ook meetelt in het duurzame opgewekte 

totaal. Wij verwachten dat het reserveren van ruimte voor een demokavel in Hollandse Kust zuid van 

groot belang is voor het realiseren van de 40% kostenreductie. 

 

 

Specifieke opmerkingen 

Verder nog een aantal specifieke opmerkingen: 

 

p. 22 Alleen realiseren van kavels I/II of aanpassing kavels; hier zien wij graag duidelijk aangegeven 

worden wat de consequenties kunnen zijn voor (bijvoorbeeld de reikwijdte) van de MER-en. 

 

p. 22 Oppervlakte kavels; volgens figuur 3.4 is er deels overlap tussen kavel 2 en een helikopter zone. 

Het is onduidelijk in hoeverre daar rekening mee wordt gehouden. 

 

p. 24 Realistische opstellingen gezien toegepaste turbines; hier graag duidelijk maken of in het MER 

uitgegaan wordt van gelijke turbines in het hele park of dat er ook rekening wordt gehouden met 

heterogene parken.  
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5.1 Mogelijke effecten; Vleermuizen vallen niet onder avifauna. Graag nadere onderbouwing 

opnemen dat het aannemelijk is dat alle vissen ruimtelijk homogeen verdeeld voorkomen in de 

Noordzee. 

 

5.1.4 Overige gebruiksfuncties;  

Wat betreft de effecten voor de verschillende gebruiksfuncties en beperking daarvan is het wenselijk 

hier ook informatie te geven over de effecten van ander gebruik op (de ecologie van) het windpark.  

‘De gebruiksfuncties in de omgeving van de locatie zijn olie- en gaswinning, helikopterverkeer van en 

naar de platforms in de nabijheid..’ Hieraan graag tussenvoegen: ‘…en bestaande windparken in de 

nabijheid, zoals Luchterduinen.’ 

 

Tabel 5.1: Vogels en vleermuizen: in vak ‘verstoring in aantal km2’; Relatie met dichtheden 

vogels/functie van het beïnvloedde gebied aangeven. Bij ‘trekvogels en vleermuizen’; Achter aantal 

vogelslachtoffers toevoegen: aantal vleermuisslachtoffers. 

 

5.2.2 Cumulatie; Cumulatie, effecten andere gerealiseerde en toekomstige windparken (nationaal en 

internationaal). KEC vormt het uitgangspunt. Bij Borssele zijn uiteindelijk in het MER andere, meer 

realistische waarden gebruikt dan in het KEC. Graag zien we in het MER voor HK Zuid ook dat 

uitgegaan wordt van het op dit moment meest waarschijnlijke scenario. 

 

5.3 Mitigerende maatregelen per milieu aspect; Bij het bepalen van de maximale effecten binnen de 

bandbreedte en in hoeverre een minder ruime bandbreedte effecten kan minimaliseren waar 

mogelijk ook rekening houden met invulling van eerdere kavels, omdat die ook de bandbreedte 

beïnvloeden. 

 

Overige punten die buiten de scope van de NRD en het MER vallen die echter wel belangrijk zijn voor 

ons om hier onder de aandacht te brengen; 

 

Consistentie coördinaten 

In de verschillende publicaties voor Borssele zaten afwijkingen in de coördinaten. We begrijpen dat 

dit gedeeltelijk afhangt van de bepaling van de precieze ligging van telecomkabels in het geofysische 

onderzoek en mogelijke veranderingen bijvoorbeeld als gevolg van archeologie en mijnbouw, 

hetgeen zal moeten volgen uit het MER. Echter, er zijn met betrekking tot Borssele onwenselijke 

blijvende verschillen tussen de coördinaten in de GIS-database en het Kavelbesluit, mogelijk als 

gevolg van afrondingsverschillen. Het is voor het parkontwerp (waarmee begonnen wordt ruim 

voordat de kavelbesluiten definitief zijn) van belang dat er consistente coördinaten worden 

gecommuniceerd. 

 

Andere activiteiten & gebruikers 

Vergeleken met Borssele zijn er een aantal nieuwe activiteiten/factoren om rekening mee te houden, 

onder andere helikopterplatforms/-verkeer en opsporingsvergunningen voor olie & gas. Het is goed 

dat in de beleidsnota Noordzee 2016-2021 (blz. 84) een integraal kader is opgenomen met afspraken 

voor de omgang met andere gebruikers van de Noordzee. Dit is van belang zodat hier al in de 

ontwerpfase rekening mee kan worden gehouden. 
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Voor kabelkruisingen geldt - op dit moment nog - dat er geen mogelijkheid is tot het maken van 

algemene regels, waardoor er nog wat onzekerheden en onduidelijkheden zijn voor ontwikkelaars. 

Dat dient tot een minimum beperkt te worden. 

 

De implementatie van doorvaart en medegebruik zal grote effecten hebben op veiligheid en kosten 

dus pleit NWEA ervoor om met grote zorgvuldigheid en samen met alle betrokken partijen het 

vervolgtraject vorm te geven. 

 

Tot slot: er zijn een aantal offshore platforms in het gebied. Met het vasthouden aan de 

veiligheidszone van 5NM rondom voor helikopters zal dit een grote impact hebben op de 

beschikbare ruimte voor de windparken.  

 

 

Uiteraard zijn wij bereid om onze zienswijze nader toe te lichten en zoals aangegeven komen we nog 

met aanvullende onderbouwing van de verwachte groei van windturbines tot 2021-2022 om dit 

vervolgens te overleggen. 

  

Met vriendelijke groet, 

Nederlandse WindEnergie Associatie 

 

 

 

 

 

 

Branchespecialist offshore windenergie 
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Verzonden: Donderdag 10 maart 2016 19:32 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: Postbus 
Huisnummer: 12  
Postcode: 8320 AB 
Woonplaats: URK 
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: VisNed 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
zie bijlage 
 
Reactie  
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VisNed heeft kennis genomen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de mer voor 

Kavelbesluiten I en II van windgebied Hollandse Kust Zuid. Hierin valt op dat in tegenstelling tot de 

NRD voor de mer voor Kavelbesluiten I en II van windgebied Borssele geen voorschot wordt 

genomen op de gevolgen voor de visserij. In de voorgenoemde NRD werden deze op voorhand als 

beperkt negatief gekenschetst. VisNed kan zich niet vinden in deze weergave die geen recht doet aan 

de gevolgen voor de vissers die in dit gebied actief zijn. De gevolgen voor hen zijn duidelijk 

“negatief”. Het stemt daarom positief te vernemen dat deze in onze ogen onterechte beoordeling 

voor het windgebied Hollandse Kust Zuid mogelijk wordt gerectificeerd. 

Zoals bekend zijn visgronden  niet simpelweg op een andere locatie in gelijke mate voorhanden. 

Gebiedsverlies kan grote gevolgen hebben voor de specifieke vissers die daar hun bestekken hebben, 

en de gemeenschappen waartoe zij behoren.  

Het is van belang de gevolgen in beoordeling te nemen voor de vissers die in een specifiek gebied 

vissen. Deze vissers worden met een groot gesloten gebied “voor de deur” geconfronteerd. Vissers 

gebruiken eigen visgronden waar ze vaak al generaties komen, die ze kennen als hun broekzak en 

waar ze daarom in staat zijn goed te vissen. Het is niet triviaal om de activiteiten ergens anders heen 

te moeten verleggen. 

Ook is het zo dat vanwege het karakter van de visserijpraktijk waarbij gewerkt wordt met vistrekken 

niet alleen het gesloten gebied beperkend werkt, maar er ook omheen minder of niet gevist kan 

worden. De zeebodem is niet plat en de vis is niet homogeen verdeeld. Een richel die deels binnen en 

deels buiten het gebied valt kan al gauw niet meer praktisch bevist worden. 

Ook is er sprake van grotere druk op de andere visgebieden, dus verlies van opbrengst. Dit werd in 

de NRD voor de mer voor kavelbesluiten I en II voor windgebied Borssele opgetekend als “naar 

verwachting gering”. Dat doet geen recht aan de grote stapeling van gebieden die verloren gaan voor 

de visserij, in de vorm van windparken en natuurgebieden, zodat de concentratie van activiteit ook 

stapelt. De activiteit die verplaatst zal worden komt in de toekomst ten laste van overige gronden die 

vanwege andere ontwikkelingen al onder grotere druk zijn komen te staan. Het “moeilijk te 

kwantificeren” en daarom uitkomen op “naar verwachting gering” is te kort door de bocht; als hier 

sprake is van een grote onbekende dan zullen de gevolgen op zijn minst tijdens de ontwikkeling en 

exploitatie van het gebied onderzocht moeten worden. 

Nogmaals, VisNed vertrouwt erop dat in de mer volgend op voorliggende NRD recht zal worden 

gedaan aan de reële gevolgen voor de vissers die in het betreffende gebied hun activiteiten 

ontplooien. 
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Verzonden: Donderdag 10 maart 2016 21:07 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
De kust geeft een beleving voor bewoners en bezoekers die uniek is. Een weidse 
horizon met prachtige luchten en ondergaande zon. Met het plaatsen van 
windmolens op 10-12 mijl voor de kust komt hier een abrupt einde aan voor de 
komende 25 jaar. Er is een groot verschil of de windmolens over de hele horizon 
waarneembaar zijn, zoals nu is gepland, of slecht in 5% van het zichtveld. Welke 
gevolgen heeft dit voor de volksgezondheid? Mensen komen immers voor een 
vrije horizon, zonsondergangen die niet gestoord worden door windmolens en 
geen rode knipperlichten in het donker; 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Als inwoner van een kustplaats kan ik u garanderen dat de reeds geplaatste windmolens 
veel vaker te zien zijn dan wordt beweerd door de overheid.  Het effect is dus vele malen 
groter dan een aantal dagen in de zomer. 
Betekend dat de effecten voor natuur en milieu ook een weerslag heeft op de gezondheid 
van mensen. Hierbij denkend aan de 'blue zone'gedachte. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
De effecten op recreatie en toerisme zullen vele malen groter zijn dan gesteld wordt  in het 
Decisio rapport (link naar het decisio rapport:  
http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8514e435-c609-4569-b786-2818116
dc07d&title=Regionale%20effecten%20windmolenparken%20op%20zee.pdf   De 
uitgangspunten in dit rapport zijn niet de juiste uitgangspunten die gelden voor de nieuw 
aan te leggen parken. 
 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 10 maart 2016 21:10 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
- De kust geeft een beleving voor bewoners en bezoekers die uniek is. Een weidse 
horizon met prachtige luchten en ondergaande zon.  Met het plaatsen van windmolens op 
10-12 mijl voor de kust komt hier een abrupt einde aan voor de komende 25 jaar.   Er is 
een groot verschil of de windmolens over de hele horizon waarneembaar zijn, zoals nu is 
gepland, of slecht in 5% van het zichtveld.  Welke gevolgen heeft dit voor de 
volksgezondheid?  Mensen komen immers voor een vrije horizon, zonsondergangen die niet 
gestoord worden door windmolens en geen rode knipperlichten in het donker. 
- Als inwoner van een kustplaats kan ik u garanderen dat de reeds geplaatste 
windmolens veel vaker te zien zijn dan wordt beweerd door de overheid.  Het effect is dus 
vele malen groter dan een aantal dagen in de zomer. 
 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
- Wat zijn de gevolgen voor het klimaat?  Onderzoek naar de risico’s van weerkundige 
en klimatologische aard zijn een must.  Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat windturbines 
voor de kust aanleiding zijn voor meer wolk- en mistvorming, (zeevlam).  Wilt u als 
commissie MER deze onderzoeken meenemen in uw rapportage? 
- De Noordzee is ons grootste natuurgebied.  Hoe is het te verklaren dat dit wordt 
omgebouwd tot groot industrieel gebied?   
- Wat gebeurt er als een schip dat voor anker ligt voor Rotterdam, op drift raakt en 
verstrikt raakt in een windmolenpark?  Dan zijn de gevolgen voor onze kust niet te 
overzien. 
- Vogeltrek vindt - volgens de vogelbescherming - dichter onder de kust plaats. De 
voorgenomen locaties kunnen een ernstige verstoring van deze trek geven met mogelijk 
duizenden onschuldige trekvogelslachtoffers. Plaatsing verder uit de kust brengt dit risico 
enorm terug. Graag zien wij hier verder onderzoek naar.  
 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
- De effecten op recreatie en toerisme zullen vele malen groter zijn dan gesteld wordt  
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in het Decisio rapport (link naar het decisio rapport:  
http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8514e435-c609-4569-b786-2818116
dc07d&title=Regionale%20effecten%20windmolenparken%20op%20zee.pdf   De 
uitgangspunten in dit rapport zijn niet de juiste uitgangspunten die gelden voor de nieuw 
aan te leggen parken. 
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Verzonden: Donderdag 10 maart 2016 22:22 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
De m.e.r. procedure onderzoekt enkel de aangegeven alternatieven en laat uit 
kostenoverwegingen de alternatieven verder weg op zee (uit het gezichtsveld van de kust) 
buiten beschouwing. Het dringende verzoek om dergelijke alternatieven toch mee te nemen 
zodat wel tot een afgewogen besluit gekomen kan worden. 
 
Reactie  
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eNGie 

Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt kavelbesluiten 1 en Il Hollandse Kust (zuid) 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Zoetermeer, 1 O maart 2016 

Onderwerp: Zienswijze NRD Milieueffectrapporten kavelbesluiten 1 en Il Hollandse Kust (zuid) 

Geachte Ministers, 

ENGIE E&P Nederland B.V. ("ENGIE") is uitvoerder (operator) en mede-houder van de koolwaterstof
winningsvergunning 013a. Diverse andere olie-en gas maatschappijen nemen deel in de activiteiten onder deze 
vergunning, evenals EBN B.V. Tevens is ENGIE houder van de koolwaterstof-opsporingsvergunning 01 3b. 

Binnen de invloedsfeer van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) ligt het door ENGIE beheerde 
productieplatform 013a-A en de elektrische voedingskabel van het 013a-A platform. Binnen de contouren van het 
windenergiegebied ligt verder een olieleiding die het platform 013a-A verbindt met het P15-ACD platform en een 
nog niet ontwikkelde gas-ontdekking (in vergunningsgebied 013b). 

Wij menen dat het navolgende moet worden meegenomen in de milieueffectrapportage Kavelbesluiten 1 en Il 
Hollandse Kust Zuid (zuid). 
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Invloed op olie- en gasactiviteiten en mogelijke synergie. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor olie-en gas 
exploratie, winning en transport in het gebied Hollandse Kust (zuid)? Wat zijn de gevolgen voor de winbaarheid van. 
de gas-ontdekking in 013b? In dit kader is ook relevant om te onderzoeken of er synergie mogelijk is ten aanzien 
van werkzaamheden en onderhoud van windparken en transformatorplatforms op zee en wat de invloed is op 
helikoptertransport. 

Graag verwijst ENGIE tevens naar de zienswijze ten aanzien van het concept NRD MER Kavelbeslu iten 1 en Il 
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Hollandse Kust   

Zienswijze op Concept Nota Reikwijdte en Detail  Kavelbesluiten  I en II 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke? 

A Hoe je het ook wendt of keert, de kavelbesluiten I en II (samen 700 MW) maken deel uit van een 

veel groter project (van 2100 MW), dat voor de beoordeling van sommige effecten domweg niet in 

stukjes kan worden geknipt. Voor de belangrijkste effecten is een integrale beoordeling nodig, 

van het gehele project. Een dergelijke beoordeling is in de voorliggende NRD (over alleen kavel 

I en II) niet voorzien. Door zo’n integrale beoordeling aan het begin achterwege te laten, sluit je 

in feite op voorhand alternatieven uit. Zeker als tijdsdruk een rol speelt, zoals in dit geval, vanwege 

het Energieakkoord uit 2013 en het Klimaatakkoord van november 2015. 

B In de Concept NRD Kavelbesluiten  I en II mis ik dus ook alternatieven voor de 

voorkeursvariant, die vergelijkbare hoeveelheden windenergie opleveren, maar verder uit de 

kust geplaatst, om nadelige effecten op landschap en economie te mitigeren. Het simpelweg 

vergelijken van de voorkeursvariant met een nulvariant volstaat niet, gezien de mogelijk zeer 

ingrijpende landschappelijke en economische effecten, die ondervangen kunnen worden met een 

alternatief verder uit de kust. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan IJmuiden Ver, waarbij alle 

2100 MW ruim 60 km uit de kust wordt geplaatst. Mogelijk nog interessanter, vanwege de locatie iets 

dichterbij (dan IJmuiden Ver), en dus mogelijk iets goedkoper,  is een alternatief waarbij 700 MW 

wordt geplaatst in Zuid Holland West en 1400 MW in Noord Holland West, of eventueel 700 MW in 

Noord Holland West en 700 MW in Noord-Holland Noord (dus naar de twee a drie aangewezen 

gebieden in fig. 2.1 op p 6. die elk op circa 40-50 km uit de kust liggen).  

C Een groot deel van het verzet uit de kustgemeenten komt voor uit de enorme schaal van het 

project relatief dicht bij de kust (in de voorkeursvariant). Dit horizonvullende karakter (zie I.3 

hieronder) maakt de landschappelijke impact ervan onvergelijkbaar veel groter dan van 

bestaande, veel kleinere windparken (zoals Egmond, Amalia en Luchterduinen). Dit aspect wordt 

bij de evaluaties van Hollandse Kust voortdurend en ten onrechte als een kanttekening afgedaan, 

terwijl het een hoofdpunt is. Dat zou het ook in de voorliggende MER moeten zijn. 

D Voor zover mij bekend behoort het project Hollandse Kust met 2,1 GW wereldwijd tot de 

allergrootste windfarms in ontwikkeling, zal het met 18,5 km het dichtst bij de kust komen, in 

twee driehoeken met de punt naar zee (de meest ongunstige, zichtbare vorm), en voor het 

dichtstbevolkte achterland. In het buitenland worden de Britse projecten Hornsea, Doggerbank en 

East Anglia Offshore – mogelijk - weliswaar nog groter, maar geen van deze parken zullen zo dichtblij 

het land komen te liggen als Hollandse Kust, en al helemaal niet in de beginfase. (De Britten rollen 

hun grootste parken landwaarts uit, dus op de visueel minst belastende wijze, terwijl Nederland 

kennelijk het omgekeerde van plan lijkt te zijn. Zie: 

http://www.renewableuk.com/en/publications/index.cfm/Offshore-Wind-Project-Timelines-2015) Ook 
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Duitsland en Denemarken, na het Verenigd Koninkrijk de andere grote offshore windlanden, hebben 

geen vergelijkbaar ingrijpende plannen zo dicht bij een dichtbevolkt achterland. Duitsland zet 

consequent alle grote en middelgrote offshore windparken op ten minste 50 km uit de kust. 

E Gegeven deze context zou Nederland zich moeten afvragen of het verstandig is om als eerste 

een groot deel van de eigen kust met dichtbevolkt achterland visueel zo zwaar te belasten, c.q. 

moeten nagaan waarom landen die voortvarender met off shore wind zijn daar van afzien. 

Beantwoording van deze vragen, voordat er onomkeerbare stappen zijn gezet, is onmisbaar in 

een volwaardige MER-rapportage.  

F In de onderzoeken over de landschaps- en economie-aspecten die tot nog toe zijn 

uitgevoerd, wordt het perspectief van de kustbewoners stelselmatig veronachtzaamd. De 

aandacht gaat alleen uit naar toeristen / bezoekers. Ten onrechte. Veel mensen kiezen er bewust 

voor om aan de kust te wonen, met de voordelen, maar ook nadelen van dien. Met name mensen die 

aan de boulevards wonen doen dat niet vanwege de ‘geneugten’ van de vaak harde wind, het zand, 

het zout op de ramen en de autodrukte voor de deur. Ze wonen daar graag vanwege het zicht op zee, 

en (in veel mindere mate) het ruisen van de branding. Dat zicht verstoren met een extreem groot en 

rommelig / industrieel uitziend windmolenpark is een zeer zware aantasting van het woongenot van 

deze groep, dat in de evaluaties op passende wijze moet worden meegenomen. Het zelfde geldt voor 

de (veel grotere) groep van lokale bewoners die zelf nauwelijks geen zeezicht hebben, maar die wel 

zeer regelmatig op het strand komen en wiens strandbeleving wordt aangetast door het park. 

F bis Het zou voor de beoordeling van de landschappelijke effecten van de alternatieven in 

relatie tot de integrale kosten van die alternatieven zoals in B hierboven aangegeven ook zinnig 

kunnen zijn om de meerkosten van een landschappelijk aantrekkelijker alternatief te relateren 

aan meeruitgaven die elders in Nederland voor dat doel worden gedaan. Uiteraard 

meeruitgaven in relatie tot de zichtbare vermeden landschapsaantasting. Zo is destijds de HSL 

bij Hazerswoude ondertunneld. Wat voor meerkosten worden er in Nederland zoal gemaakt voor een 

aantrekkelijk landschap / openbare ruimte, en hoe steken de alternatieven van Hollandse Kust daarbij 

af? Geeft Nederland daaraan wel voldoende uit? En wat doet het toonaangevende buitenland (bijv. 

Zwitserland, dat tamelijk zuinig is op zijn landschap) dit? 

Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat zou er 

anders moeten en waarom? 

G In paragraaf 5.1.6 van de NRD worden de landschappelijke effecten behandeld, die tot de in 5.1.5 

zeer summier aangestipte economische effecten kunnen leiden. Vanwege die volgordelijkheid start ik 

met 5.1.6. Het is verheugend te constateren dat er nu wat serieuzer werk gemaakt lijkt te worden van 

de visualisaties van het windpark. Maar of deze werkelijk een realistisch beeld zullen geven valt nog te 

bezien. Om diverse redenen: 

1. Het heeft geen zin, en het is zelfs ronduit misleidend, om in deze MER alleen de 

windmolens van kavel I en II te visualiseren, als in feite al voorgesorteerd wordt op het 

totale project voor de Zuid Hollandse kust van 4 kavels. 

2. De viewer die nu in het Noordzeeloket beschikbaar is 

http://windmolensopzee.noordzeeloket.nl/ en die pretendeert alle 2,1 GW te omvatten, 

roept al direct vragen op of de windmolens wel correct zijn weergegeven. Figuur 3.8 op 

p 21 van de NRD laat zien dat twee stroken van kavel I direct tegen en achter het reeds 

gerealiseerde windpark Luchterduinen komen te liggen. Maar op de visualisatie is daarvan 

niets te zien, de (relatief kleine) molens van Luchterduinen staan in beide varianten vrij van de 

rest van het park. Duidelijk lijkt wel dat in de huidige visualisatie kavel IV niet is 

meegenomen, dat zou immers prominent vóór Luchterduinen komen te staan.  

3. Opvallend is, dat in de viewer de zichtbaarheid van Luchterduinen veel bescheidener is 

dan in werkelijkheid. Althans, in de mijne. Dat is nou net ook het hele probleem met viewers 
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en andere visualisaties: ze geven een indruk, maar meer ook niet. In mijn ogen geeft de 

beschikbare viewer, ondanks de zeer onregelmatige en lelijke patronen die zichtbaar worden, 

toch een te rooskleurig beeld van het project. Wat de huidige visualisatie wel duidelijk 

maakt is dat we praten over een impact van minstens ‘10 x Luchterduinen’ (‘5 x zo 

breed, 2 x zo hoog, en onnoemelijk veel rommeliger’). Vanwege mijn sterke vermoeden 

dat kavels III en IV in de huidige viewer of nog niet zijn opgenomen (zie G.3 hierboven), of 

verkeerd, houd ik er rekening mee dat de werkelijke impact nog wezenlijk meer dan ‘10 x 

Luchterduinen’ kan zijn. Met een viewer alleen kan het landschappelijk effect van het 

project nooit worden beoordeeld, de viewer zal altijd in combinatie met de bestaande 

werkelijkheid (Luchterduinen) moeten worden bekeken om een goede indruk te krijgen 

van de te verwachten impact.    

H Ondanks alle bezwaren van de viewer, is zo’n viewer waarschijnlijk beter dan een fotovisualisatie. 

Op fotovisualisaties wordt, vanwege de daarbij geldende handzaamheidseis, het werkelijk effect altijd 

sterk onderschat. Fotovisualisaties zijn dus ongeschikt voor een MER.  

I In 5.1.6 wordt – terecht - de nodige aandacht besteed aan de factoren die de zichtbaarheid van het 

windmolenpark (mede) bepalen. Daarover drie opmerkingen: 

1. In de rapportages die ik tot nu toe gelezen heb, zoals de concept Structuurvisie Aanvulling 

Hollandse Kust werd de indruk gewekt dat de molens ca 30% van de zomerse dagen 

zichtbaar zullen zijn, en dat die verwachting gebaseerd is op zichtwaarnemingen van KNMI en 

soortgelijke bronnen. Hoewel het zeker waar is dat er mooie zomerse dagen zijn waarop de 

molens van Luchterduinen niet zichtbaar zijn, lijkt die 30% een sterke onderschatting van de 

werkelijke zichtbaarheid. Om de zichtbaarheidsverwachting te valideren, zal er gedurende 

enige tijd, ten minste enkele maanden, een vergelijking moeten worden gemaakt tussen 

wat de zichtbaarheidsmeteobron op diverse momenten aangeeft (‘weerstation Katwijk 

geeft nu op: 12 km zicht over zee’) met geautomatiseerd vervaardigde fotobeelden van 

Luchterduinen op datzelfde moment (‘vanuit Katwijk is Luchterduinen nu matig 

zichtbaar’). Ik maak zeer regelmatig mee dat op momenten dat het KNMI aangeeft dat het 

zicht matig is (< 30 km) , de molens van het prinses Amalia windpark vanuit mijn huis in 

Noordwijk (ca 45 km afstand) goed waarneembaar zijn. Het omgekeerde lijkt minder vaak 

voor te komen.    

2. Het is overigens onjuist om de zichtbaarheid van de windmolens uitsluitend te beoordelen in 

de zomerperiode, en voornamelijk vanuit het strand-perspectief. Zeker voor de 

kustbewoners is ook de winterperiode en het zicht vanaf de boulevards en vanaf 

woningen van belang. De zichtbaarheid van de wondmolens zal vanaf de hoger gelegen 

observatiepunten dan het strand merkbaar beter zijn. Dit aspect, ‘hoogte 

waarnemingspunt’, zou als vijfde bepalende aspect moeten worden onderkend en 

onderzocht.   

3. In 5.1.6 wordt terecht, maar nogal terloops opgemerkt dat de horizontale breedte van de 

beeldhoek zeer bepalend is voor de ervaren visuele impact van het project. Voor wie daarover 

nadenkt, is al op voorhand duidelijk dat het project Hollandse Kust zeer beeldbepalend zal 

worden. Vanaf plaatsen zoals Katwijk en Noordwijk vult het project aan de horizon ca 70 

graden (van 360 graden), terwijl de breedte van de beeldhoek (gezichtsveld) waarin 

zaken goed worden waargenomen voor de meeste mensen slechts ca 50 tot 60 graden 

bedraagt (eenvoudig te controleren door de armen gespreid naar voren te bewegen en na te 

gaan wanner ze gedetailleerd worden waargenomen). De meeste Nederlanders die zich over 

dit extreme windproject nog niet druk maken realiseren zich dit volstrekt niet. Juist daarom is 

het zo belangrijk dat hieraan grondig aandacht wordt besteed.    

J Dan nu 5.1.5, de economische effecten. Zeer zorgwekkend, en onacceptabel, is dat het de 

bedoeling is om de economische effecten grotendeels te baseren op het uiterst dubieuze ‘onderzoek 

van Decisio’. Ik neem aan dat hiermee bedoeld wordt het onlangs verschenen rapport ‘Regionale 
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effecten Windmolenparken op Zee’. Dit onderzoek van Decisio is een halfbakken combinatie van 

een MKBA en een regionale werkgelegenheidsanalyse, en het heeft zichtbaar geleden onder de 

funeste combinatie van te weinig tijd, te weinig onderzoeksbudget en te weinig 

onafhankelijkheid t.o.v. de opdrachtgever. We kunnen het de onderzoekers misschien moeilijk 

kwalijk nemen dat hun ‘onderzoeksmolen moet blijven draaien’, maar dit toont maar weer aan wat er 

gebeurt als de opdrachtgever kennelijk belang heeft of denkt te hebben bij een door hem gewenste 

uitkomst en de onderzoeker daarin meeveert. 

K Laat ik echter positief beginnen, met de opmerking dat de onderlinge vergelijking van drie varianten, 

waaronder het kabinetsvoornemen binnen de 12 mijlszone en ‘IJmuiden Ver’ als zodanig in ieder 

geval een stap vooruit (t.o.v. alleen de afweging Voorkeursvariant vs niks doen) – laten we hopen dat 

dit in de MER als geheel ook zo terugkomt. Er ontbreekt echter wel een in mijn ogen logische 

alternatieve variant, zie alinea B hierboven. Ik constateer verder op voorhand dat de stelling over 

tijdelijke werkgelegenheidseffecten op nationaal niveau wel grotendeels begrijpelijk is, maar dat 

Nederland zich desondanks zou moeten afvragen of het zo nodig een toch al bestaande trend 

(verschuiving van recreatie/toerisme van natuur naar de -grote- stad) een flinke extra stimulans 

moet geven. Naar mijn mening is dat uiterst onverstandig. 

L Ik licht de belangrijkste bezwaren tegen het Decisio-rapport hieronder puntsgewijs toe: 

1. Het rapport van Decisio benadrukt telkens dat er praktisch geen onderzoeksdata naar 

de economische impact van windmolen parken beschikbaar zijn. Een bekende truc als 

je te weinig tijd en budget hebt voor je onderzoek. Maar het is ver bezijden de waarheid. 

Er zijn zeer veel publicaties uit de VS, het VK, Duitsland en Denemarken over dit onderwerp; 

veel en veel meer dan blijkt uit de inhoudsopgave. Publicaties waarin ook andere 

kwantificerings- en monetiseringsmethoden, zoals willingness to pay, worden gebruikt, en 

waaruit duidelijk naar voren komt dat mensen minder onverschillig tegenover 

windmolenparken staan dan de onderzoekers hier suggereren. Waar Decisio wél een punt 

mee heeft, maar dat merken ze helaas niet expliciet zo op, is dat er in de literatuur geen 

onderzoeksdata beschikbaar zijn over zeer grote off shore windparken op ca 20 km uit 

de kust. Met de uitzondering van London Array (waarvan de landschappelijke inpassing 

altijd nog veel beter is dan die van Hollandse Kust) bestaan zulke parken nog helemaal 

niet.   

2. Op selectieve wijze is er een beetje uit het onderzoek geshopt, en wordt dan de stellige 

conclusie getrokken dat er geen harde empirische bewijzen te vinden zijn dat 

windparken economische effecten met zich mee kunnen brengen. Gezien de grote 

hoeveelheid literatuur die voorhanden is vraag ik mij sterk af of dit wel waar is. Een goed 

voorbeeld is een onderzoek naar mogelijke effecten op huizenprijzen, het 

methodologisch meest geavanceerde tot nu toe, van Heintzelman & Tuttle1 dat de 

auteurs van Decisio wel noemen, maar waarvan het resultaat hen kennelijk zo slecht 

uitkomt dat ze het in hun conclusie op p 27 onder de tafel schuiven: ‘Er zijn dus geen 

harde bewijzen voor de effecten op huizenprijzen als gevolg van een uitzicht op 

windmolenparken’. Terwijl bovengenoemde onderzoekers concluderen: ‘We find that nearby 

wind facilities significantly reduce property values in two of the three counties studied’ (p.2) en 

ook concluderen deze auteurs dat zij met hun verfijnde methodologie nu wel effecten konden 

aantonen, wat eerder met minder geavanceerde methoden niet lukte. (p 25). Dat onderzoek 

zou dan toch wel heel wat prominenter in beeld gebracht mogen worden!    

3. Het hoofdargument tegen het Decisio-rapport is dat de negatieve belevingseffecten van 

de voorkeursvariant stelselmatig worden onderschat, waardoor deze slechts een fractie 

zijn van de meerkosten van verder weg plaatsen. Een relatief zeer groot deel van de 

                                                           
1
 Zie: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=1803601 
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onderzoeksinspanningen is gestoken in eindeloos gegoochel met bezoekersaantallen. 

Vervolgens leiden de Decisio-onderzoekers, op basis van materiaal waarvan op voorhand 

duidelijk was dat het daarvoor niet gebruikt mag worden, nl. fotovisualisaties van een volstrekt 

onrepresentatief klein windpark, af hoeveel dagrecreanten bij realisatie van de 

voorkeursvariant zouden omrijden naar een andere badplaats zonder molens  (die er in het 

geval van Hollandse Kust nauwelijks is, tenzij je naar de Wadden of Zeeland gaat), of 

helemaal van een strandbezoek afzien. Aan het omrijden (door 9% van de 22,5 mln 

dagrecreanten) wordt dan een waarde van € 3,25 toegekend, op basis van een 

veronderstelde, zeer onrealistische 13 kilometer omrijden, aan wegblijven (door 1% van de 

dagrecreanten) wordt de dubbele waarde gehangen. Dat zijn, in essentie, volgens Decisio de 

maatschappelijke kosten van verminderde zichtbeleving door het reusachtige near shore 

windmolenpark. Dat 12% van de dagrecreanten minder geniet van een bezoek aan een 

windustrieel strand wordt niet meegenomen in de analyse. Met de plausibele 

mogelijkheid dat een aanzienlijk deel van de omrijders en wegblijvers meer genot 

verliest dan de geschatte kosten van het omrijden wordt evenmin rekening gehouden. 

Dat de aantallen ‘minder beleving’, ‘omrijden’ en ‘wegblijven wel eens dramatisch hoger 

kunnen uitpakken bij een windpark met 10 x de impact van Luchterduinen wordt niet 

onderkend
2
. Voor de andere groep recreanten, de verblijfsrecreanten, wordt een soortgelijke 

aanpak gevolgd, met in essentie dezelfde bezwaren. Onduidelijk blijft of er ook serieus 

rekening gehouden is met de te verwachten effecten van buitenlandse toeristen die 

vanwege de windmolens een andere strandbestemming buiten Nederland kiezen. Daar 

lijkt het niet op, gezien het feit dat dit effect, voor de gehele Hollandse kust, maar op 0,5 mln 

per jaar wordt geschat
3
. Naar mijn stellige mening is de kwantificering van deze effecten 

uiterst mager uitgevoerd.  

4. Nog bonter wordt het als men zich realiseert dat in de door Decisio toegepaste 

systematiek de verminderde beleving door kustbewoners zelf überhaupt niet 

meegenomen wordt. De redenering daarbij is dat kustbewoners niet hoeven te reizen, dus 

ook niet kunnen of hoeven omrijden, dus kan er via extra reiskosten ook geen 

betalingsbereidheid voor een fraaier zee-uitzicht worden bepaald. Nou ja! In buitenlands 

MKBA onderzoek is het dan gebruikelijk om te kijken naar dalingen van onroerend 

goed prijzen, als een alternatieve benadering van het verloren nut van kustbewoners 

door een groot windpark, maar daar maken de Decisio onderzoekers zich heel vlug van 

af door te beweren dat zo’n waarde effect nergens is vastgesteld  (Zie punt 1.L 

hierboven.) Te gek voor woorden! Iedereen weet dat onroerend goed aan de boulevard, all 

other things equal, meer waard is dan soortgelijke objecten zonder zee uitzicht – vanwege het 

zee-uitzicht! (zie F).  Voor onroerend goed in kustplaatsen versus iets verder in het binnenland 

gelegen plaatsen geldt mutatis mutandis hetzelfde, zij het dat daar de zeelucht nog als extra 

waardefactor tussen zit. Hoe dan ook, als men wil, kan men het verlies aan beleving voor 

de kustbewoners geloofwaardig kwantificeren, door een percentage te nemen van het 

waardeverschil in het onroerend goed, of desnoods door een van de recreanten 

afgeleide waarde, doch met erkenning dat de zee en het uitzicht daarop voor 

kustbewoners waarschijnlijk veel belangrijker en dus ook waardevoller is. In de ‘MKBA’ 

2016 van Decisio is dat gewoon volledig achterwege gelaten.  

5. De schattingen van de meerkosten van verderweg gelegen windpark alternatieven zijn 

voor de lezer praktisch onnavolgbaar, en kennelijk deels afkomstig uit vertrouwelijke 

bronnen. Het is dus heel wel mogelijk dat deze overdreven zijn. Hierover zal toch echt 

openheid en duidelijkheid moeten komen.  

                                                           
2
 Behalve in de gevoeligheidsanalyse, door een -veel te kleine- toeslag van 50%, maar door het in een 

gevoeligheidsanalyse te stoppen, waarin ook kleinere effecten  worden onderzocht, speelt dit hoofdaspect de 
facto geen rol in de berekening.  
3
 Waarbij als het meegenomen welvaartseffect alleen de gemiste winst is, niet de gemiste toegevoegde 

waarde, die uiteraard veel hoger ligt. 
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M Al met al zijn de uitvoeringsfouten in de analyse van Decisio in potentie zo groot, dat het 

bepaald denkbaar is dat  bij een andere, meer realistische operationalisering van het 

onderzoek de uitkomst dramatisch anders geworden was, namelijk dat de meerkosten van 

verder wel in zee plaatsen in evenwicht gehouden worden door de daaraan verbonden 

maatschappelijke opbrengsten. Om deze reden pleit ik ervoor om het recente Decisio 

onderzoek volledig terzijde te schuiven en de analyse helemaal overnieuw te doen. 

  

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 

Ik ben een voorstander van windenergie, en ik heb me geërgerd aan het gekrakeel dat enkele jaren 

terug in Noordwijk uitbrak over Luchterduinen. De gevolgde procedure, waarbij de gemeente over het 

voornemen niet werd geïnformeerd, was beneden de maat, maar dat je als kustplaats een windpark 

op ruim 20 km voor de neus kunt krijgen is helemaal geen ramp. Zolang het niet horizonvullend is, 

uiteraard.  

Leven en activiteit op zee, of het nu scheepvaart is, of booreilanden, of windmolens, het hoort erbij. 

Maar wel met mate! 

Wees toch verstandig, Nederland, loop niet zo idioot veel voor de internationale troepen uit 

door als enige in dit tempo zo’n kolossaal park voor de deur neer te gooien, met een zeer 

dichtbevolkt achterland, terwijl het allerminst zeker is dat we daar als Nederland geen spijt van 

krijgen. De omgekeerde aanpak van de buurlanden, met de echt grote parken ver weg beginnen 

en dan mogelijk later verder richting kust te gaan, dát is de verstandige aanpak! Het 

omgekeerde doen, alleen om overheidsbudgettaire redenen, in een wereld die schreeuwt om infra-

investeringen, het is van de zotte.   
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Telefoon:  
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Hollandse Kust   

Zienswijze op Concept Nota Reikwijdte en Detail  Kavelbesluiten  I en II 

 

Essentieel in wat ik naar voren wil brengen: 

De essentie van mijn afkeer van het voorliggende plan, ligt niet in het bouwen van windmolens op 

zee, zelfs als die in het zicht staan, zoals Luchterduinen. Als Noordwijker zie ik die regelmatig zeer 

prominent staan, ’s avonds met een menigte rode knipperende lichtjes, maar altijd in een zekere 

afzondering – links en rechts van Luchterduinen is een vrije horizon.  

Waar het mij om gaat is dat de huidige plannen uiteindelijk behelzen om 1- aanzienlijk dichter bij 

de kust dan Luchterduinen 2- veel hogere (50% hoger!) windmolens te bouwen 3- langs de gehele 

(!) horizon, waar zover het oog kan zien geen enkel stukje vrije horizon over blijft.  

Ik vind dat een industriële geldgedreven arrogantie t.o.v. ons aller natuur die zijn weerga niet kent 

– alsof de Zwitsers de Matterhorn gaan aftoppen -, een helaas niet of slechts zeer beperkt in geld 

uit te drukken onnodige destructie die nooit meer hersteld zal worden die ten koste gaat van het 

plezier van het leven in of bezoeken van Nederland – terwijl die destructie helemaal niet nodig is 

omdat er een uitstekende alternatieve locatie al voor aangewezen is, nl IJmuiden Ver. 

 

Hier nu verder volgens uw formulier: 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke? 

A Hoe je het ook wendt of keert, de kavelbesluiten I en II (samen 700 MW) maken deel uit van een 

veel groter project (van 2100 MW), dat voor de beoordeling van sommige effecten domweg niet in 

stukjes kan worden geknipt. Voor de belangrijkste effecten is een integrale beoordeling nodig, van het 

gehele project. Een dergelijke beoordeling is in de voorliggende NRD (over alleen kavel I en II) niet 

voorzien. Door zo’n integrale beoordeling aan het begin achterwege te laten, sluit je in feite op 

voorhand alternatieven uit. Zeker als tijdsdruk een rol speelt, zoals in dit geval, vanwege het 

Energieakkoord uit 2013 en het Klimaatakkoord van november 2015. 

B In de Concept NRD Kavelbesluiten  I en II mis ik dus ook alternatieven voor de 

voorkeursvariant, die vergelijkbare hoeveelheden windenergie opleveren, maar verder uit de 

kust geplaatst, om nadelige effecten op landschap en economie te mitigeren. Het simpelweg 

vergelijken van de voorkeursvariant met een nulvariant volstaat niet, gezien de mogelijk zeer 

ingrijpende landschappelijke en economische effecten, die ondervangen kunnen worden met een 
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alternatief verder uit de kust. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan IJmuiden Ver, waarbij alle 

2100 MW ruim 60 km uit de kust wordt geplaatst. Mogelijk nog interessanter, vanwege de locatie iets 

dichterbij (dan IJmuiden Ver), en dus mogelijk iets goedkoper,  is een alternatief waarbij 700 MW 

wordt geplaatst in Zuid Holland West en 1400 MW in Noord Holland West, of eventueel 700 MW in 

Noord Holland West en 700 MW in Noord-Holland Noord (dus naar de twee a drie aangewezen 

gebieden in fig. 2.1 op p 6. die elk op circa 40-50 km uit de kust liggen).  

C Een groot deel van het verzet uit de kustgemeenten komt voor uit de enorme schaal van het project 

relatief dicht bij de kust (in de voorkeursvariant). Dit horizonvullende karakter (zie I.3 hieronder) 

maakt de landschappelijke impact ervan onvergelijkbaar veel groter dan van bestaande, veel 

kleinere windparken (zoals Egmond, Amalia en Luchterduinen). Dit aspect wordt bij de evaluaties 

van Hollandse Kust voortdurend en ten onrechte als een kanttekening afgedaan, terwijl het een 

hoofdpunt is. Dat zou het ook in de voorliggende MER moeten zijn. 

D Voor zover mij bekend behoort het project Hollandse Kust met 2,1 GW wereldwijd tot de 

allergrootste windfarms in ontwikkeling, zal het met 18,5 km het dichtst bij de kust komen, in 

twee driehoeken met de punt naar zee (de meest ongunstige, zichtbare vorm), en voor het 

dichtstbevolkte achterland. In het buitenland worden de Britse projecten Hornsea, Doggerbank en 

East Anglia Offshore – mogelijk - weliswaar nog groter, maar geen van deze parken zullen zo dichtblij 

het land komen te liggen als Hollandse Kust, en al helemaal niet in de beginfase. (De Britten rollen 

hun grootste parken landwaarts uit, dus op de visueel minst belastende wijze, terwijl Nederland 

kennelijk het omgekeerde van plan lijkt te zijn. Zie: 

http://www.renewableuk.com/en/publications/index.cfm/Offshore-Wind-Project-Timelines-2015) Ook 

Duitsland en Denemarken, na het Verenigd Koninkrijk de andere grote offshore windlanden, hebben 

geen vergelijkbaar ingrijpende plannen zo dicht bij een dichtbevolkt achterland. Duitsland zet 

consequent alle grote en middelgrote offshore windparken op ten minste 50 km uit de kust. 

E Gegeven deze context zou Nederland zich moeten afvragen of het verstandig is om als eerste 

een groot deel van de eigen kust met dichtbevolkt achterland visueel zo zwaar te belasten, c.q. 

moeten nagaan waarom landen die voortvarender met off shore wind zijn daar van afzien. 

Beantwoording van deze vragen, voordat er onomkeerbare stappen zijn gezet, is onmisbaar in 

een volwaardige MER-rapportage.  

F In de onderzoeken over de landschaps- en economie-aspecten die tot nog toe zijn 

uitgevoerd, wordt het perspectief van de kustbewoners stelselmatig veronachtzaamd. De 

aandacht gaat alleen uit naar toeristen / bezoekers. Ten onrechte. Veel mensen kiezen er bewust 

voor om aan de kust te wonen, met de voordelen, maar ook nadelen van dien. Met name mensen die 

aan de boulevards wonen doen dat niet vanwege de ‘geneugten’ van de vaak harde wind, het zand, 

het zout op de ramen en de autodrukte voor de deur. Ze wonen daar graag vanwege het zicht op zee, 

en (in veel mindere mate) het ruisen van de branding. Dat zicht verstoren met een extreem groot en 

rommelig / industrieel uitziend windmolenpark is een zeer zware aantasting van het woongenot van 

deze groep, dat in de evaluaties op passende wijze moet worden meegenomen. Het zelfde geldt voor 

de (veel grotere) groep van lokale bewoners die zelf nauwelijks geen zeezicht hebben, maar die wel 

zeer regelmatig op het strand komen en wiens strandbeleving wordt aangetast door het park. 

Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat zou er 

anders moeten en waarom? 

G In paragraaf 5.1.6 van de NRD worden de landschappelijke effecten behandeld, die tot de in 5.1.5 

zeer summier aangestipte economische effecten kunnen leiden. Vanwege die volgordelijkheid start ik 

met 5.1.6. Het is verheugend te constateren dat er nu wat serieuzer werk gemaakt lijkt te worden van 

de visualisaties van het windpark. Maar of deze werkelijk een realistisch beeld zullen geven valt nog te 

bezien. Om diverse redenen: 
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1. Het heeft geen zin, en het is zelfs ronduit misleidend, om in deze MER alleen de 

windmolens van kavel I en II te visualiseren, als in feite al voorgesorteerd wordt op het 

totale project voor de Zuid Hollandse kust van 4 kavels. 

2. De viewer die nu in het Noordzeeloket beschikbaar is 

http://windmolensopzee.noordzeeloket.nl/ en die pretendeert alle 2,1 GW te omvatten, 

roept al direct vragen op of de windmolens wel correct zijn weergegeven. Figuur 3.8 op 

p 21 van de NRD laat zien dat twee stroken van kavel I direct tegen en achter het reeds 

gerealiseerde windpark Luchterduinen komen te liggen. Maar op de visualisatie is daarvan 

niets te zien, de (relatief kleine) molens van Luchterduinen staan in beide varianten vrij van de 

rest van het park. Duidelijk lijkt wel dat in de huidige visualisatie kavel IV niet is 

meegenomen, dat zou immers prominent vóór Luchterduinen komen te staan.  

3. Opvallend is, dat in de viewer de zichtbaarheid van Luchterduinen veel bescheidener is 

dan in werkelijkheid. Althans, in de mijne. Dat is nou net ook het hele probleem met viewers 

en andere visualisaties: ze geven een indruk, maar meer ook niet. In mijn ogen geeft de 

beschikbare viewer, ondanks de zeer onregelmatige en lelijke patronen die zichtbaar worden, 

toch een te rooskleurig beeld van het project. Wat de huidige visualisatie wel duidelijk 

maakt is dat we praten over een impact van minstens ‘10 x Luchterduinen’ (‘5 x zo 

breed, 2 x zo hoog, en onnoemelijk veel rommeliger’). Vanwege mijn sterke vermoeden 

dat kavels III en IV in de huidige viewer of nog niet zijn opgenomen (zie G.3 hierboven), of 

verkeerd, houd ik er rekening mee dat de werkelijke impact nog wezenlijk meer dan ‘10 x 

Luchterduinen’ kan zijn. Met een viewer alleen kan het landschappelijk effect van het 

project nooit worden beoordeeld, de viewer zal altijd in combinatie met de bestaande 

werkelijkheid (Luchterduinen) moeten worden bekeken om een goede indruk te krijgen 

van de te verwachten impact.    

H Ondanks alle bezwaren van de viewer, is zo’n viewer waarschijnlijk beter dan een fotovisualisatie. 

Op fotovisualisaties wordt, vanwege de daarbij geldende handzaamheidseis, het werkelijke effect altijd 

sterk onderschat. Fotovisualisaties zijn dus ongeschikt voor een MER.  

I In 5.1.6 wordt – terecht - de nodige aandacht besteed aan de factoren die de zichtbaarheid van het 

windmolenpark (mede) bepalen. Daarover drie opmerkingen: 

1. In de rapportages die ik tot nu toe gelezen heb, zoals de concept Structuurvisie Aanvulling 

Hollandse Kust werd de indruk gewekt dat de molens ca 30% van de zomerse dagen 

zichtbaar zullen zijn, en dat die verwachting gebaseerd is op zichtwaarnemingen van KNMI en 

soortgelijke bronnen. Hoewel het zeker waar is dat er mooie zomerse dagen zijn waarop de 

molens van Luchterduinen niet zichtbaar zijn, lijkt die 30% een sterke onderschatting van de 

werkelijke zichtbaarheid. Om de zichtbaarheidsverwachting te valideren, zal er gedurende 

enige tijd, ten minste enkele maanden, een vergelijking moeten worden gemaakt tussen 

wat de zichtbaarheidsmeteobron op diverse momenten aangeeft (‘weerstation Katwijk 

geeft nu op: 12 km zicht over zee’) met geautomatiseerd vervaardigde fotobeelden van 

Luchterduinen op datzelfde moment (‘vanuit Katwijk is Luchterduinen nu matig 

zichtbaar’). Het komt regelmatig voor dat op momenten dat het KNMI aangeeft dat het zicht 

matig is (< 30 km) , de molens van het prinses Amalia windpark vanuit Noordwijk (ca 45 km 

afstand) goed waarneembaar zijn. Het omgekeerde lijkt minder vaak voor te komen.    

2. Het is overigens onjuist om de zichtbaarheid van de windmolens uitsluitend te beoordelen in 

de zomerperiode, en voornamelijk vanuit het strand-perspectief. Zeker voor de 

kustbewoners is ook de winterperiode en het zicht vanaf de boulevards en vanaf 

woningen van belang. De zichtbaarheid van de wondmolens zal vanaf de hoger gelegen 

observatiepunten dan het strand merkbaar beter zijn. Dit aspect, ‘hoogte 

waarnemingspunt’, zou als vijfde bepalende aspect moeten worden onderkend en 

onderzocht.   

0102



4 
 

3. In 5.1.6 wordt terecht, maar nogal terloops opgemerkt dat de horizontale breedte van de 

beeldhoek zeer bepalend is voor de ervaren visuele impact van het project. Voor wie daarover 

nadenkt, is al op voorhand duidelijk dat het project Hollandse Kust zeer beeldbepalend zal 

worden. Vanaf plaatsen zoals Katwijk en Noordwijk vult het project aan de horizon ca 70 

graden (van 360 graden), terwijl de breedte van de beeldhoek (gezichtsveld) waarin 

zaken goed worden waargenomen voor de meeste mensen slechts ca 50 tot 60 graden 

bedraagt (eenvoudig te controleren door de armen gespreid naar voren te bewegen en na te 

gaan wanner ze gedetailleerd worden waargenomen). De meeste Nederlanders die zich over 

dit extreme windproject nog niet druk maken realiseren zich dit volstrekt niet. Juist daarom is 

het zo belangrijk dat hieraan grondig aandacht wordt besteed.    

J Dan nu 5.1.5, de economische effecten. Zeer zorgwekkend, en onacceptabel, is dat het de 

bedoeling is om de economische effecten grotendeels te baseren op het uiterst dubieuze ‘onderzoek 

van Decisio’. Ik neem aan dat hiermee bedoeld wordt het onlangs verschenen rapport ‘Regionale 

effecten Windmolenparken op Zee’. Dit onderzoek van Decisio is een halfbakken combinatie van 

een MKBA en een regionale werkgelegenheidsanalyse, en het heeft zichtbaar geleden onder de 

funeste combinatie van te weinig tijd, te weinig onderzoeksbudget en te weinig 

onafhankelijkheid t.o.v. de opdrachtgever. We kunnen het de onderzoekers misschien moeilijk 

kwalijk nemen dat hun ‘onderzoeksmolen moet blijven draaien’, maar dit toont maar weer aan wat er 

gebeurt als de opdrachtgever kennelijk belang heeft of denkt te hebben bij een door hem gewenste 

uitkomst en de onderzoeker daarin meeveert. 

K Laat ik echter positief beginnen, met de opmerking dat de onderlinge vergelijking van drie varianten, 

waaronder het kabinetsvoornemen binnen de 12 mijlszone en ‘IJmuiden Ver’ als zodanig in ieder 

geval een stap vooruit (t.o.v. alleen de afweging Voorkeursvariant vs niks doen) – laten we hopen dat 

dit in de MER als geheel ook zo terugkomt. Er ontbreekt echter wel een in mijn ogen logische 

alternatieve variant, zie alinea B hierboven. Ik constateer verder op voorhand dat de stelling over 

tijdelijke werkgelegenheidseffecten op nationaal niveau wel grotendeels begrijpelijk is, maar dat 

Nederland zich desondanks zou moeten afvragen of het zo nodig een toch al bestaande trend 

(verschuiving van recreatie/toerisme van natuur naar de -grote- stad) een flinke extra stimulans 

moet geven. Naar mijn mening is dat uiterst onverstandig. 

L Ik licht de belangrijkste bezwaren tegen het Decisio-rapport hieronder puntsgewijs toe: 

1. Het rapport van Decisio benadrukt telkens dat er praktisch geen onderzoeksdata naar 

de economische impact van windmolen parken beschikbaar zijn. Een bekende truc als 

je te weinig tijd en budget hebt voor je onderzoek. Maar het is ver bezijden de waarheid. 

Er zijn zeer veel publicaties uit de VS, het VK, Duitsland en Denemarken over dit onderwerp; 

veel en veel meer dan blijkt uit de inhoudsopgave. Publicaties waarin ook andere 

kwantificerings- en monetiseringsmethoden, zoals willingness to pay, worden gebruikt, en 

waaruit duidelijk naar voren komt dat mensen minder onverschillig tegenover 

windmolenparken staan dan de onderzoekers hier suggereren. Waar Decisio wél een punt 

mee heeft, maar dat merken ze helaas niet expliciet zo op, is dat er in de literatuur geen 

onderzoeksdata beschikbaar zijn over zeer grote off shore windparken op ca 20 km uit 

de kust. Met de uitzondering van London Array (waarvan de landschappelijke inpassing 

altijd nog veel beter is dan die van Hollandse Kust) bestaan zulke parken nog helemaal 

niet.   

2. Op selectieve wijze is er een beetje uit het onderzoek geshopt, en wordt dan de stellige 

conclusie getrokken dat er geen harde empirische bewijzen te vinden zijn dat 

windparken economische effecten met zich mee kunnen brengen. Gezien de grote 

hoeveelheid literatuur die voorhanden is vraag ik mij sterk af of dit wel waar is. Een goed 

voorbeeld is een onderzoek naar mogelijke effecten op huizenprijzen, het 
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methodologisch meest geavanceerde tot nu toe, van Heintzelman & Tuttle1 dat de 

auteurs van Decisio wel noemen, maar waarvan het resultaat hen kennelijk zo slecht 

uitkomt dat ze het in hun conclusie op p 27 onder de tafel schuiven: ‘Er zijn dus geen 

harde bewijzen voor de effecten op huizenprijzen als gevolg van een uitzicht op 

windmolenparken’. Terwijl bovengenoemde onderzoekers concluderen: ‘We find that nearby 

wind facilities significantly reduce property values in two of the three counties studied’ (p.2) en 

ook concluderen deze auteurs dat zij met hun verfijnde methodologie nu wel effecten konden 

aantonen, wat eerder met minder geavanceerde methoden niet lukte. (p 25). Dat onderzoek 

zou dan toch wel heel wat prominenter in beeld gebracht mogen worden!    

3. Het hoofdargument tegen het Decisio-rapport is dat de negatieve belevingseffecten van 

de voorkeursvariant stelselmatig worden onderschat, waardoor deze slechts een fractie 

zijn van de meerkosten van verder weg plaatsen. Een relatief zeer groot deel van de 

onderzoeksinspanningen is gestoken in eindeloos gegoochel met bezoekersaantallen. 

Vervolgens leiden de Decisio-onderzoekers, op basis van materiaal waarvan op voorhand 

duidelijk was dat het daarvoor niet gebruikt mag worden, nl. fotovisualisaties van een volstrekt 

onrepresentatief klein windpark, af hoeveel dagrecreanten bij realisatie van de 

voorkeursvariant zouden omrijden naar een andere badplaats zonder molens  (die er in het 

geval van Hollandse Kust nauwelijks is, tenzij je naar de Wadden of Zeeland gaat), of 

helemaal van een strandbezoek afzien. Aan het omrijden (door 9% van de 22,5 mln 

dagrecreanten) wordt dan een waarde van € 3,25 toegekend, op basis van een 

veronderstelde, zeer onrealistische 13 kilometer omrijden, aan wegblijven (door 1% van de 

dagrecreanten) wordt de dubbele waarde gehangen. Dat zijn, in essentie, volgens Decisio de 

maatschappelijke kosten van verminderde zichtbeleving door het reusachtige near shore 

windmolenpark. Dat 12% van de dagrecreanten minder geniet van een bezoek aan een 

windustrieel strand wordt niet meegenomen in de analyse. Met de plausibele 

mogelijkheid dat een aanzienlijk deel van de omrijders en wegblijvers meer genot 

verliest dan de geschatte kosten van het omrijden wordt evenmin rekening gehouden. 

Dat de aantallen ‘minder beleving’, ‘omrijden’ en ‘wegblijven wel eens dramatisch hoger 

kunnen uitpakken bij een windpark met 10 x de impact van Luchterduinen wordt niet 

onderkend
2
. Voor de andere groep recreanten, de verblijfsrecreanten, wordt een soortgelijke 

aanpak gevolgd, met in essentie dezelfde bezwaren. Onduidelijk blijft of er ook serieus 

rekening gehouden is met de te verwachten effecten van buitenlandse toeristen die 

vanwege de windmolens een andere strandbestemming buiten Nederland kiezen. Daar 

lijkt het niet op, gezien het feit dat dit effect, voor de gehele Hollandse kust, maar op 0,5 mln 

per jaar wordt geschat
3
. Naar mijn stellige mening is de kwantificering van deze effecten 

uiterst mager uitgevoerd.  

4. Nog bonter wordt het als men zich realiseert dat in de door Decisio toegepaste 

systematiek de verminderde beleving door kustbewoners zelf überhaupt niet 

meegenomen wordt. De redenering daarbij is dat kustbewoners niet hoeven te reizen, dus 

ook niet kunnen of hoeven omrijden, dus kan er via extra reiskosten ook geen 

betalingsbereidheid voor een fraaier zee-uitzicht worden bepaald. Nou ja! In buitenlands 

MKBA onderzoek is het dan gebruikelijk om te kijken naar dalingen van onroerend 

goed prijzen, als een alternatieve benadering van het verloren nut van kustbewoners 

door een groot windpark, maar daar maken de Decisio onderzoekers zich heel vlug van 

af door te beweren dat zo’n waarde effect nergens is vastgesteld  (Zie punt 1.L 

                                                           
1
 Zie: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=1803601 

 
2
 Behalve in de gevoeligheidsanalyse, door een -veel te kleine- toeslag van 50%, maar door het in een 

gevoeligheidsanalyse te stoppen, waarin ook kleinere effecten  worden onderzocht, speelt dit hoofdaspect de 
facto geen rol in de berekening.  
3
 Waarbij als het meegenomen welvaartseffect alleen de gemiste winst is, niet de gemiste toegevoegde 

waarde, die uiteraard veel hoger ligt. 
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hierboven.) Te gek voor woorden! Iedereen weet dat onroerend goed aan de boulevard, all 

other things equal, meer waard is dan soortgelijke objecten zonder zee uitzicht – vanwege het 

zee-uitzicht! (zie F).  Voor onroerend goed in kustplaatsen versus iets verder in het binnenland 

gelegen plaatsen geldt mutatis mutandis hetzelfde, zij het dat daar de zeelucht nog als extra 

waardefactor tussen zit. Hoe dan ook, als men wil, kan men het verlies aan beleving voor 

de kustbewoners geloofwaardig kwantificeren, door een percentage te nemen van het 

waardeverschil in het onroerend goed, of desnoods door een van de recreanten 

afgeleide waarde, doch met erkenning dat de zee en het uitzicht daarop voor 

kustbewoners waarschijnlijk veel belangrijker en dus ook waardevoller is. In de ‘MKBA’ 

2016 van Decisio is dat gewoon volledig achterwege gelaten.  

5. De schattingen van de meerkosten van verderweg gelegen windpark alternatieven zijn 

voor de lezer praktisch onnavolgbaar. Het is dus heel wel mogelijk dat deze overdreven 

zijn.  

 

M Al met al zijn de uitvoeringsfouten in de analyse van Decisio in potentie zo groot, dat het 

bepaald denkbaar is dat  bij een andere, meer realistische operationalisering van het 

onderzoek de uitkomst dramatisch anders geworden was, namelijk dat de meerkosten van 

verder weg in zee plaatsen in evenwicht gehouden worden door de daaraan verbonden 

maatschappelijke opbrengsten. Om deze reden pleit ik ervoor om het recente Decisio 

onderzoek volledig terzijde te schuiven en de analyse helemaal overnieuw te doen. 

  

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 

Ik ben een voorstander van windenergie, en ik heb me geërgerd aan het gekrakeel dat enkele jaren 

terug in Noordwijk uitbrak over Luchterduinen. De gevolgde procedure, waarbij de gemeente over het 

voornemen niet werd geïnformeerd, was beneden de maat, maar dat je als kustplaats een windpark 

op ruim 20 km voor de neus kunt krijgen is helemaal geen ramp. Zolang het niet horizonvullend is, 

uiteraard.  

Leven en activiteit op zee, of het nu scheepvaart is, of booreilanden, of windmolens, het hoort erbij. 

Maar wel met mate! 

Wees toch verstandig, Nederland, loop niet zo idioot veel voor de internationale troepen uit 

door als enige in dit tempo zo’n kolossaal park voor de deur neer te gooien, met een zeer 

dichtbevolkt achterland, terwijl het allerminst zeker is dat we daar als BV Nederland geen spijt 

van krijgen. De omgekeerde aanpak van de buurlanden, met de echt grote parken ver weg 

beginnen en dan mogelijk later verder landwaarts gaan, dát is de verstandige aanpak! Het 

omgekeerde doen, alleen om overheidsbudgettaire redenen, in een wereld die schreeuwt om 

weldoordachte relevante infra-investeringen, is een onnodige door korte termijn financieel gedreven 

misvatting waarvan we nog generaties lang spijt zullen hebben. 
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De	PvdA	afdeling	Noordwijk	is	bezorgd	over	de	komst	van	nieuwe	windmolens	voor	de	
kust.	
De	kavelbesluiten	I	en	II,	straks	gevolg	door	III	en	IV,	geven	ons	de	indruk	dat	
windmolens	binnen	afzienbare	tijd	een	substantieel	onderdeel	vormen	van	het	uitzicht	
vanaf	het	strand.	Luchterduinen	is	nu	overdag	vaak	zichtbaar	en	’s	avonds	leveren	de	
windmolens	geen	fraai	beeld	op	met	hun	rode	markeringslichten.		
In	essentie	komen	onze	zorgen	op	het	volgende	neer:	
	

- De	kust	geeft	een	beleving	voor	bewoners	en	bezoekers	die	uniek	is.	Een	weidse	
horizon	met	prachtige	luchten	en	ondergaande	zon.		Met	het	plaatsen	van	
windmolens	op	10-12	mijl	voor	de	kust	komt	hier	een	abrupt	einde	aan	voor	de	
komende	25	jaar.	Er	is	een	groot	verschil	of	de	windmolens	over	de	hele	horizon	
waarneembaar	zijn,	zoals	nu	is	gepland,	of	slecht	in	5%	van	het	zichtveld.		Welke	
gevolgen	heeft	dit	voor	de	volksgezondheid?		Mensen	komen	immers	voor	een	
vrije	horizon,	zonsondergangen	die	niet	gestoord	worden	door	windmolens	en	
geen	rode	knipperlichten	in	het	donker;	

- Als	inwoners	van	Noordwijk	zien	wij	u	dat	de	reeds	geplaatste	windmolens	veel	
vaker	te	zien	zijn	dan	aangegeven	in	diverse	documenten	van	de	rijksoverheid.	
Het	effect	is	dus	vele	malen	groter	dan	een	aantal	dagen	in	de	zomer;	

- De	effecten	op	recreatie	en	toerisme	zullen	vele	malen	groter	zijn	dan	gesteld	
wordt		in	het	Decisio	rapport.	De	uitgangspunten	in	dit	rapport	zijn	niet	de	juiste	
uitgangspunten	die	gelden	voor	de	nieuw	aan	te	leggen	parken;	

- Wat	zijn	de	gevolgen	voor	het	klimaat?	In	de	MER	zijn	een	onderzoek	naar	de	
risico’s	van	weerkundige	en	klimatologische	aard	noodzakelijk.	Er	zijn	
onderzoeken	waaruit	blijkt	dat	windturbines	voor	de	kust	aanleiding	zijn	voor	
meer	wolk-	en	mistvorming,	(zeevlam);		

- De	Noordzee	is	ons	grootste	natuurgebied.	Dit	natuurgebied	levert	straks	een	
beeld	op	van	een	groot	industrieel	gebied;			

- Wat	gebeurt	er	als	een	schip	dat	voor	anker	ligt	voor	Rotterdam,	op	drift	raakt	
en	verstrikt	raakt	in	een	windmolenpark?	Dan	zijn	de	gevolgen	voor	onze	kust	
niet	te	overzien;	

- Vogeltrek	vindt	-	volgens	de	vogelbescherming	-	dichter	onder	de	kust	plaats.	De	
voorgenomen	locaties	kunnen	een	ernstige	verstoring	van	deze	trek	geven	met	
mogelijk	duizenden	trekvogelslachtoffers;	

- Plaatsing	verder	uit	de	kust	brengt	dit	risico	enorm	terug.	Graag	zien	wij	hier	
verder	onderzoek	naar;		

PvdA Noordwijk 
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- In	de	Concept	NRD	Kavelbesluiten		I	en	II	worden	alternatieven	voor	de	
voorkeursvariant	gemist.	Alternatieven	die	vergelijkbare	hoeveelheden	
windenergie	zouden	kunnen	opleveren,	maar	verder	uit	de	kust	geplaatst,	
minder	of	geen	nadelige	effecten	hebben	op	landschap	en	economie;	

- Een	groot	deel	van	het	verzet	uit	de	kustgemeenten	komt	voor	uit	de	enorme	
schaal	van	het	project	relatief	dicht	bij	de	kust	(in	de	voorkeursvariant).	Dit	
horizonvullende	karakter	maakt	de	landschappelijke	impact	ervan	
onvergelijkbaar	veel	groter	dan	van	bestaande,	veel	kleinere	windparken	(zoals	
Egmond,	Amalia	en	Luchterduinen).	Dit	aspect	wordt	bij	de	evaluaties	van	
Hollandse	Kust	voortdurend	en	ten	onrechte	als	een	kanttekening	afgedaan,	
terwijl	het	een	hoofdpunt	is;	

- De	viewer	die	nu	in	het	Noordzeeloket	beschikbaar	is	en	die	pretendeert	alle	2,1	
GW	te	omvatten,	roept	vragen	op	of	de	windmolens	wel	correct	zijn	
weergegeven.	Figuur	3.8	op	p	21	van	de	NRD	laat	zien	dat	twee	stroken	van	
kavel	I	direct	tegen	en	achter	het	reeds	gerealiseerde	windpark	Luchterduinen	
komen	te	liggen.	Maar	op	de	visualisatie	is	daarvan	niets	te	zien,	de	(relatief	
kleine)	molens	van	Luchterduinen	staan	in	beide	varianten	vrij	van	de	rest	van	
het	park.	Duidelijk	lijkt	wel	dat	in	de	huidige	visualisatie	kavel	IV	niet	is	
meegenomen,	dat	zou	immers	prominent	vóór	Luchterduinen	komen	te	staan.	
Opvallend	is,	dat	in	de	viewer	de	zichtbaarheid	van	Luchterduinen	veel	
bescheidener	is	dan	zoals	die	in	werkelijkheid	wordt	ervaren;	

- Gesteld	wordt	dat	de	molens	ca.	30%	van	de	zomerse	dagen	zichtbaar	zullen	
zijn,	en	dat	die	verwachting	gebaseerd	is	op	zichtwaarnemingen	van	KNMI	en	
soortgelijke	bronnen.	Hoewel	het	zeker	waar	is	dat	er	mooie	zomerse	dagen	zijn	
waarop	de	molens	van	Luchterduinen	niet	zichtbaar	zijn,	lijkt	die	30%	een	
sterke	onderschatting	van	de	werkelijke	zichtbaarheid.	Het	bevreemdt	dat	alleen	
over	de	zomer	wordt	gesproken;	

- Is	voorzien	in	de	kosten	van	de	verwijdering	van	de	windmolens	als	alternatieve	
energiebronnen	noodzaken	tot	voortijdige	beëindiging	van	het	gebruik	van	de	
nieuwe	windmolens?	
	

	
	
Het	bestuur	van	de	afdeling	Noordwijk	van	de	PvdA		
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Aan: Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Kavelbsluiten I en II Hollandsekust ( Zuid) 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Mijne dames en heren, 

Betreft: bezwaar/ zienswijze Notitie Reikwijdte en detailniveau 
Milieueffectenrapporten kavelbesluiten Hollandse Kust I en II ter inzage. 

Hierbij maak ik bezwaar en dien mijn zienswijze in inzake bovenstaande notitie 

De kust geeft een beleving voor bewoners en bezoekers die uniek is. Een weidse 
horizon met prachtige luchten en ondergaande zon. Met het plaatsen van windmolens 
op 10-12 mijl voor de kust komt hier een abrupt einde aan voor de komende 25 jaar. 
Er is een groot verschil of de windmolens over de hele horizon waarneembaar zijn, 
zoals nu is gepland, of slecht in 5% van het zichtveld. Welke gevolgen heeft dit voor 
de volksgezondheid? Mensen komen immers voor een vrije horizon, 
zonsondergangen die niet gestoord worden door windmolens en geen rode 
knipperlichten in het donker. 

Als inwoner van een kustplaats kan ik u garanderen dat de reeds geplaatste 
windmolens veel vaker te zien zijn dan wordt beweerd door de overheid. Het effect is 
dus vele malen groter dan een aantal dagen in de zomer. Verder voel ik mij zeer 
misleid door de in aanvang gevoerde discussie over de zichtbaarheid. Niemand heeft 
verteld dat iedere avond er een batterij aan rode lampen waarneembaar zijn aan de 
horizon. Iedere avond dat wij genieten van de prachtige ondergaande zon zien wij 
thans een batterij aan verlichting in de zon ( vanuit de Branding Koningin Astrid 
Boulevard ter Noordwijk). Dat is een ernstige onzorgvuldigheid van informatie vanuit 
overheden en energiebedrijven. Wij , de bewoners, zijn "om de tuin geleid". Uitgaande 
van een betrouwbare overheid, is dit een ernstig aantasting van het vertrouwen van de 
burger. 

De effecten op recreatie en toerisme zullen vele malen groter zijn dan gesteld wordt 
in het Decisio rapport (link naar het decisio rapport: 
http://www. tweedekamer .nl/ downloads/ document?id=8514e4 3 5-c609-4 569-b 786-
2818116dc07 d&title=Regionale%20effecten%20windmolenparken%20op%20zee.pdf 
De uitgangspunten in dit rapport zijn niet de juiste uitgangspunten die gelden voor de 
nieuw aan te leggen parken. 

Wat zijn de gevolgen voor het klimaat? Onderzoek naar de risico' s van weerkundige 
en klimatologische aard zijn een must. Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat 
windturbines voor de kust aanleiding zijn voor meer wolk- en mistvorming, 
(zeevlam). Wilt u als commissie MER deze onderzoeken meenemen in uw 
rapportage? 

De Noordzee is ons grootste natuurgebied. Hoe is het te verklaren dat dit wordt 
omgebouwd tot groot industrieel gebied? 
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Wat gebeurt er als een schip dat voor anker ligt voor Rotterdam, op drift raakt en 
verstrikt raakt in een windmolenpark? Dan zijn de gevolgen voor onze kust niet te 
overzien. 
Vogeltrek vindt - volgens de vogelbescherming - dichter onder de kust plaats. De 
voorgenomen locaties kunnen een ernstige verstoring van deze trek geven met 
mogelijk duizenden onschuldige trekvogelslachtoffers. Plaatsing verder uit de kust 
brengt dit risico enorm terug. Graag zien wij hier verder onderzoek naar. 

Ik verzoek u om de toekomstige windmolens zodanig te plaatsen dat zij , inclusief 
verlichting, uit het zicht blijven van onze zo mooie horizon. 

Als ernstig verontruste burger en bewoner van Noordwijk verzoek ik u mijn 
bezwaar / Zienswijze in behandeling te nemen en verneem gaarne van u, 

Hoogachtena 
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Aan: Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Kavelbsluiten I en II Hollandsekust ( Zuid) 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Mijne dames en heren, 

Betreft : bezwaar/ zienswijze Notitie Reikwijdte en detailniveau 
Milieueffectenrapporten kavelbesluiten Hollandse Kust I en II ter inzage. 

Hierbij maak ik bezwaar en dien mijn zienswijze in inzake bovenstaande notitie 

De kust geeft een beleving voor ons als bewoners en bezoekers die uniek is. Een 
weidse horizon met prachtige luchten en ondergaande zon. Met het plaatsen van 
windmolens op 10-12 mijl voor de kust is hier een abrupt einde aan gekomen.voor de 
komende 25 jaar. Er is een groot verschil of de windmolens over de hele horizon 
waarneembaar zijn, zoals nu is gepland, of slecht in 5% van het zichtveld. Welke 
gevolgen heeft dit voor de volksgezondheid? Persoonlijk ervaren wij het als een 
deprimerende horizon, waar je opgroeit met een eindeloze horizon. 's Avond lijkt het 
of er in de verte een snelweg met een file auto's staat. Mensen komen immers voor 
een vrije horizon, zonsondergangen die niet gestoord worden door windmolens en 
geen rode knipperlichten in het donker. 

Als inwoner van een kustplaats kan ik u garanderen dat de reeds geplaatste 
windmolens veel vaker te zien zijn dan wordt beweerd door de overheid. Het effect is 
dus vele malen groter dan een aantal dagen in de zomer. Verder voel ik mij zeer 
misleid door de in aanvang gevoerde discussie over de zichtbaarheid. Niemand heeft 
verteld dat iedere avond er een batterij aan rode lampen waarneembaar zijn aan de 
horizon. Iedere avond dat wij genieten van de prachtige ondergaande zon zien wij 
thans een snelweg met een file vanuit de Koningin Astrid Boulevard ter Noordwijk. 
Dat is een ernstige onzorgvuldigheid van informatie vanuit overheden en 
energiebedrijven. Wij, de bewoners, zijn "om de tuin geleid". Uitgaande van een 
betrouwbare overheid, is dit een ernstig aantasting van het vertrouwen van de burger. 

De effecten op recreatie en toerisme zullen vele malen groter zijn dan gesteld wordt 
in het Decisio rapport (link naar het decisio rapport: 
http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8514e43 5-c609-4569-b786-
2818116dc07 d&title=Regionale%20effecten%20windmolenparken%20op%20zee.pdf 
De uitgangspunten in dit rapport zijn niet de juiste uitgangspunten die gelden voor de 
nieuw aan te leggen parken. 

Wat zijn de gevolgen voor het klimaat? Onderzoek naar de risico's van weerkundige 
en klimatologische aard zijn een must. Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat 
windturbines voor de kust aanleiding zijn voor meer wolk- en mistvorming, 
(zeevlam). Wilt u als commissie MER deze onderzoeken meenemen in uw 
rapportage? 
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De Noordzee is ons grootste natuurgebied. Hoe is het te verklaren dat dit wordt 
omgebouwd tot groot industrieel gebied? 
Wat gebeurt er als een schip dat voor anker ligt voor Rotterdam, op drift raakt en 
verstrikt raakt in een windmolenpark? Dan zijn de gevolgen voor onze kust niet te 
overzien. 
Vogeltrek vindt - volgens de vogelbescherming - dichter onder de kust plaats. De 
voorgenomen locaties kunnen een ernstige verstoring van deze trek geven met 
mogelijk duizenden onschuldige trekvogel slachtoffers. Plaatsing verder uit de kust 
brengt dit risico enorm terug. Graag zien wij hier verder onderzoek naar. 

Ik verzoek u om de toekomstige windmolens zodanig te plaatsen dat zij, inclusief 
verlichting, uit het zicht blijven van onze zo mooie horizon. 

Als ernstig verontruste burger en bewoner van Noordwijk verzoek ik u mijn 
bezwaar / Zienswijze in behandeling te nemen en verneem gaarne van u, 

Hoogachtend 
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Noordwijk, 10 maart 2016. 

Betreft: Hollandse Kust 

Zienswijze op Concept Nota Reikwijdte en Detail Kavelbesluiten 1 en Il 
1 1 

Il) 

Lectori Salutem, 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja. welke? 

A Hoe je het ook wendt of keert, de kavelbesluiten 1 en Il (samen 700 MW) maken deel uit van een 
veel groter project (van 2100 MW}, dat voor de beoordeling van sommige effecten domweg niet in 
stukjes kan worden geknipt. Voor de belangrijkste effecten is een integrale beoordeling nodig, van het 
gehele project. Een dergelijke beoordeling is in de voorliggende NRD (over alleen kavel 1 en Il) niet 
voorzien. Door zo'n integrale beoordeling aan het begin achterwege te laten, sluit je in feite op 
voorhand alternatieven uit. Zeker als tijdsdruk een rol speelt, zoals in dit geval, vanwege het 
Energieakkoord uit 2013 en het Klimaatakkoord van november 2015. 

B In de Concept NRD Kavelbesluiten 1 en Il mis ik dus ook alternatieven voor de 
voorkeursvariant, die vergelijkbare hoeveelheden windenergie opleveren, maar verder uit de 
kust geplaatst, om nadelige effecten op landschap en economie te mitigeren. Het simpelweg 
vergelijken van de voorkeursvariant met een nulvariant volstaat niet, gezien de mogelijk zeer 
ingrijpende landschappelijke en economische effecten, die ondervangen kunnen worden met een 
alternatief verder uit de kust. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan IJmuiden Ver, waarbij alle 
2100 MW ruim 60 km uit de kust wordt geplaatst. Mogelijk nog interessanter, vanwege de locatie iets 
dichterbij (dan IJmuiden Ver}, en dus mogelijk iets goedkoper, is een alternatief waarbij 700 MW 
wordt geplaatst in Zuid Holland West en 1400 MW in Noord Holland West, of eventueel 700 MW in 
Noord Holland West en 700 MW in Noord-Holland Noord (dus naar de twee a drie aangewezen 
gebieden in fig . 2.1 op p 6. die elk op circa 40-50 km uit de kust liggen). 

C Een groot deel van het verzet uit de kustgemeenten komt voor uit de enorme schaal van het project 
relatief dicht bij de kust (in de voorkeursvariant). Dit horizonvullende karakter (zie 1.3 hieronder) 
maakt de landschappelijke impact ervan onvergelijkbaar veel groter dan van bestaande, veel 
kleinere windparken (zoals Egmond, Amalia en Luchterduinen). Dit aspect wordt bij de evaluaties 
van Hollandse Kust voortdurend en ten onrechte als een kanttekening afgedaan, terwijl het een 
hoofdpunt is. Dat zou het ook in de voorliggende MER moeten zijn . 

D Voor zover mij bekend behoort het project Hollandse Kust met 2, 1 GW wereldwijd tot de 
allergrootste windfarms in ontwikkeling, zal het met 18,5 km het dichtst bij de kust komen, in 
twee driehoeken met de punt naar zee (de meest ongunstige, zichtbare vorm), en voor het 
dichtstbevolkte achterland. In het buitenland worden de Britse projecten Hornsea, Doggerbank en 
East Anglia Offshore - mogelijk - weliswaar nog groter, maar geen van deze parken zullen zo dichtblij 
het land komen te liggen als Hollandse Kust, en al helemaal niet in de beginfase. (De Britten rollen 
hun grootste parken landwaarts uit, dus op de visueel minst belastende wijze, terwijl Nederland 
kennelijk het omgekeerde van plan lijkt te zijn. Zie: 
http://www. renewableuk. com/en/pu blications/index. cfm/Offshore-Wind-Project-Timelines-2015) Ook 
Duitsland en Denemarken, na het Verenigd Koninkrijk de andere grote offshore windlanden, hebben 
geen vergelijkbaar ingrijpende plannen zo dicht bij een dichtbevolkt achterland. Duitsland zet 
consequent alle grote en middelgrote offshore windparken op ten minste 50 km uit de kust. 

1 
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E Gegeven deze context zou Nederland zich moeten afvragen of het verstandig is om als eerste 
een groot deel van de eigen kust met dichtbevolkt achterland visueel zo zwaar te belasten, c.q. 
moeten nagaan waarom landen die voortvarender met offshore wind zijn daar van afzien. 
Beantwoording van deze vragen, voordat er onomkeerbare stappen zijn gezet, is onmisbaar in 
een volwaardige MER-rapportage. 

F In de onderzoeken over de landschaps- en economie-aspecten die tot nog toe zijn 
uitgevoerd, wordt het perspectief van de kustbewoners stelselmatig veronachtzaamd. De 
aandacht gaat alleen uit naar toeristen I bezoekers. Ten onrechte. Veel mensen kiezen er bewust 
voor om aan de kust te wonen, met de voordelen, maar ook nadelen van dien. Met name mensen die 
aan de boulevards wonen doen dat niet vanwege de 'geneugten' van de vaak harde wind, het zand, 
het zout op de ramen en de autodrukte voor de deur. Ze wonen daar graag vanwege het zicht op zee, 
en (in veel mindere mate) het ruisen van de branding. Dat zicht verstoren met een extreem groot en 
rommelig I industrieel uitziend windmolenpark is een zeer zware aantasting van het woongenot van 
deze groep, dat in de evaluaties op passende wijze moet worden meegenomen. Het zelfde geldt voor 
de (veel grotere) groep van lokale bewoners die zelf nauwelijks geen zeezicht hebben, maar die wel 
zeer regelmatig op het strand komen en wiens strandbeleving wordt aangetast door het park. 

Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee. wat zou er 
anders moeten en waarom? 

G In paragraaf 5.1.6 van de NRD worden de landschappelijke effecten behandeld, die tot de in 5.1.5 
zeer summier aangestipte economische effecten kunnen leiden. Vanwege die volgordelijkheid start ik 
met 5.1.6. Het is verheugend te constateren dat er nu wat serieuzer werk gemaakt lijkt te worden van 
de visualisaties van het windpark. Maar of deze werkelijk een realistisch beeld zullen geven valt nog te 
bezien. Om diverse redenen: 

1. Het heeft geen zin, en het is zelfs ronduit misleidend, om in deze MER alleen de 
windmolens van kavel 1 en Il te visualiseren, als in feite al voorgesorteerd wordt op het 
totale project voor de Zuid Hollandse kust van 4 kavels. 

2. De viewer die nu in het Noordzeeloket beschikbaar is 
http://windmolensopzee.noordzeeloket.nl/ en die pretendeert alle 2,1 GW te omvatten, 
roept al direct vragen op of de windmolens wel correct zijn weergegeven. Figuur 3.8 op 
p 21 van de NRD laat zien dat twee stroken van kavel 1 direct tegen en achter het reeds 
gerealiseerde windpark Luchterduinen komen te liggen. Maar op de visualisatie is daarvan 
niets te zien, de (relatief kleine) molens van Luchterduinen staan in beide varianten vrij van de 
rest van het park. Duidelijk lijkt wel dat in de huidige visualisatie kavel IV niet is 
meegenomen, dat zou immers prominent vóór Luchterduinen komen te staan. 

3. Opvallend is, dat in de viewer de zichtbaarheid van Luchterduinen veel bescheidener is 
dan in werkelijkheid. Althans, in de mijne. Dat is nou net ook het hele probleem met viewers 
en andere visualisaties: ze geven een indruk, maar meer ook niet. In mijn ogen geeft de 
beschikbare viewer, ondanks de zeer onregelmatige en lelijke patronen die zichtbaar worden, 
toch een te rooskleurig beeld van het project. Wat de huidige visualisatie wel duidelijk 
maakt is dat we praten over een impact van minstens '10 x Luchterduinen' ('5 x zo 
breed, 2 x zo hoog, en onnoemelijk veel rommeliger'). Vanwege mijn sterke vermoeden 
dat kavels 111 en IV in de huidige viewer of nog niet zijn opgenomen (zie G.3 hierboven), of 
verkeerd, houd ik er rekening mee dat de werkelijke impact nog wezenlijk meer dan '10 x 
Luchterduinen' kan zijn. Met een viewer alleen kan het landschappelijk effect van het 
project nooit worden beoordeeld, de viewer zal altijd in combinatie met de bestaande 
werkelijkheid (Luchterduinen) moeten worden bekeken om een goede indruk te krijgen 
van de te verwachten impact. 

2 
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H Ondanks alle bezwaren van de viewer, is zo'n viewer waarschijnlijk beter dan een fotovisualisatie. 
Op fotovisualisaties wordt, vanwege de daarbij geldende handzaamheidseis, het werkelijk effect altijd 
sterk onderschat. Fotovlsuallsatles zijn dus ongeschikt voor een MER. 

1 In 5. 1.6 wordt - terecht - de nodige aandacht besteed aan de factoren die de zichtbaarheid van het 
windmolenpark (mede) bepalen. Daarover drie opmerkingen: 

1. In de rapportages die ik tot nu toe gelezen heb, zoals de concept Structuurvisie Aanvulling 
Hollandse Kust werd de indruk gewekt dat de molens ca 30% van de zomerse dagen 
zichtbaar zullen zijn, en dat die verwachting gebaseerd is op zichtwaarnemingen van KNMI en 
soortgelijke bronnen. Hoewel het zeker waar is dat er mooie zomerse dagen zijn waarop de 
molens van Luchterduinen niet zichtbaar zijn, lijkt die 30% een sterke onderschatting van de 
werkelijke zichtbaarheid. Om de zlchtbaarheldsverwachtlng te vallderen, zal er gedurende 
enige tijd, ten minste enkele maanden, een vergelijking moeten worden gemaakt tussen 
wat de zlchtbaarheldsmeteobron op diverse momenten aangeeft ('weerstation Katwijk 
geeft nu op: 12 km zicht over zee') met geautomatiseerd vervaardigde fotobeelden van 
Luchterdulnen op datzelfde moment ('vanuit Katwijk Is Luchterdulnen nu matig 
zichtbaar'). Ik maak zeer regelmatig mee dat op momenten dat het KNMI aangeeft dat het 
zicht matig is (< 30 km) , de molens van het prinses Amalia windpark vanuit mijn huis in 
Noordwijk (ca 45 km afstand) goed waarneembaar zijn. Het omgekeerde lijkt minder vaak 
voor te komen. 

2. Het is overigens onjuist om de zichtbaarheid van de windmolens uitsluitend te beoordelen in 
de zomerperiode, en voornamelijk vanuit het strand-perspectief. Zeker voor de 
kustbewoners is ook de winterperiode en het zicht vanaf de boulevards en vanaf 
woningen van belang. De zichtbaarheid van de windmolens zal vanaf de hoger gelegen 
observatiepunten dan het strand merkbaar beter zijn. Dit aspect, 'hoogte 
waamemlngspunt', zou als vijfde bepalende aspect moeten worden onderkend en 
onderzocht 

3. In 5.1.6 wordt terecht, maar nogal terloops opgemerkt dat de horizontale breedte van de 
beeldhoek zeer bepalend is voor de ervaren visuele impact van het project. Voor wie daarover 
nadenkt, is al op voorhand duidelijk dat het project Hollandse Kust zeer beeldbepalend zal 
worden. Vanaf plaatsen zoals Katwijk en Noordwijk vult het project aan de horizon ca 70 
graden (van 360 graden), terwijl de breedte van de beeldhoek (gezichtsveld) waarin 
zaken goed worden waargenomen voor de meeste mensen slechts ca 50 tot 60 graden 
bedraagt (eenvoudig te controleren door de armen gespreid naar voren te bewegen en na te 
gaan wanner ze gedetailleerd worden waargenomen). De meeste Nederlanders die zich over 
dit extreme windproject nog niet druk maken realiseren zich dit volstrekt niet. Juist daarom is 
het zo belangrijk dat hieraan grondig aandacht wordt besteed. 

J Dan nu 5.1.5, de economische effecten. Zeer zorgwekkend, en onacceptabel, is dat het de 
bedoeling is om de economische effecten grotendeels te baseren op het uiterst dubieuze 'onderzoek 
van Decisio'. Ik neem aan dat hiermee bedoeld wordt het onlangs verschenen rapport 'Regionale 
effecten Windmolenparken op Zee'. Dit onderzoek van Decisio is een halfbakken combinatie van 
een MKBA en een regionale werkgelegenheidsanalyse, en het heeft zichtbaar geleden onder de 
funeste combinatie van te weinig tijd, te weinig onderzoeksbudget en te weinig 
onafhankelijkheid t.o.v. de opdrachtgever. We kunnen het de onderzoekers misschien moeilijk 
kwalijk nemen dat hun 'onderzoeksmolen moet blijven draaien', maar dit toont maar weer aan wat er 
gebeurt als de opdrachtgever kennelijk belang heeft of denkt te hebben bij een door hem gewenste 
uitkomst en de onderzoeker daarin meeveert. 

K Laat ik echter positief beginnen, met de opmerking dat de onderlinge vergelijking van drie varianten, 
waaronder het kabinetsvoornemen binnen de 12 mijlszone en 'IJmuiden Ver' als zodanig in ieder 
geval een stap vooruit (t.o.v. alleen de afweging Voorkeursvariant vs niks doen)- laten we hopen dat 
dit in de MER als geheel ook zo terugkomt. Er ontbreekt echter wel een in mijn ogen logische 
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alternatieve variant, zie alinea B hierboven. Ik constateer verder op voorhand dat de stelling over 
tijdelijke werkgelegenheidseffecten op nationaal niveau wel grotendeels begrijpelijk is, maar dat 
Nederland zich desondanks zou moeten afvragen of het zo nodig een toch al bestaande trend 
(verschuiving van recreatie/toerisme van natuur naar de -grote- stad) een flinke extra stimulans 
moet geven. Naar mijn mening Is dat uiterst onverstandig. 

L Ik licht de belangrijkste bezwaren tegen het Decisie-rapport hieronder puntsgewijs toe: 

1. Het rapport van Declslo benadrukt telkens dat er praktisch geen onderzoeksdata naar 
de economische Impact van windmolen parken beschikbaar zijn. Een bekende truc als 
je te weinig tijd en budget hebt voor je onderzoek. Maar het is ver bezijden de waarheid. 
Er zijn zeer veel publicaties uit de VS, het VK, Duitsland en Denemarken over dit onderwerp; 
veel en veel meer dan blijkt uit de inhoudsopgave. Publicaties waarin ook andere 
kwantificerings- en monetiseringsmethoden, zoals willingness to pay, worden gebruikt, en 
waaruit duidelijk naar voren komt dat mensen minder onverschillig tegenover 
windmolenparken staan dan de onderzoekers hier suggereren. Waar Decisio wél een punt 
mee heeft, maar dat merken ze helaas niet expliciet zo op, is dat er in de literatuur geen 
onderzoeksdata beschikbaar zijn over zeer grote offshore windparken op ca 20 km uit 
de kust. Met de uitzondering van London Array (waarvan de landschappelijke inpassing 
altijd nog veel beter Is dan die van Hollandse Kust) bestaan zulke parken nog helemaal 
niet. 

2. Op selectieve wijze Is er een beetje uit het onderzoek geshopt, en wordt dan de stellige 
conclusie getrokken dat er geen harde empirische bewijzen te vinden zijn dat 
windparken economische effecten met zich mee kunnen brengen. Gezien de grote 
hoeveelheid literatuur die voorhanden is vraag ik mij sterk af of dit wel waar is. Een goed 
voorbeeld is een onderzoek naar mogelijke effecten op huizenprijzen, het 
methodologisch meest geavanceerde tot nu toe, van Heintzelman & Tuttlel dat de 
auteurs van Decislo wel noemen, maar waarvan het resultaat hen kennelijk zo slecht 
uitkomt dat ze het In hun conclusie op pag 27 onder de tafel schuiven: 'Er zijn dus geen 
harde bewijzen voor de effecten op huizenprijzen als gevolg van een uitzicht op 
windmolenparken'. Terwijl bovengenoemde onderzoekers concluderen: 'We find that nearby 
wind facilities significantly reduce property values in two of the three counties studied' (p.2} en 
ook concluderen deze auteurs dat zij met hun verfijnde methodologie nu wel effecten konden 
aantonen, wat eerder met minder geavanceerde methoden niet lukte. (p 25}. Dat onderzoek 
zou dan toch wel heel wat prominenter in beeld gebracht mogen worden! 

3. Het hoofdargument tegen het Decisio-rapport is dat de negatieve belevingseffecten van 
de voorkeursvariant stelselmatig worden onderschat, waardoor deze slechts een fractie 
zijn van de meerkosten van verder weg plaatsen. Een relatief zeer groot deel van de 
onderzoeksinspanningen is gestoken in eindeloos gegoochel met bezoekersaantallen. 
Vervolgens leiden de Decisie-onderzoekers, op basis van materiaal waarvan op voorhand 
duidelijk was dat het daarvoor niet gebruikt mag worden, nl. fotovisualisaties van een volstrekt 
onrepresentatief klein windpark, af hoeveel dagrecreanten bij realisatie van de 
voorkeursvariant zouden omrijden naar een andere badplaats zonder molens (die er in het 
geval van Hollandse Kust nauwelijks is, tenzij je naar de Wadden of Zeeland gaat}, of 
helemaal van een strandbezoek afzien. Aan het omrijden (door 9% van de 22,5 mln 
dagrecreanten) wordt dan een waarde van€ 3,25 toegekend, op basis van een 
veronderstelde, zeer onrealistische 13 kilometer omrijden, aan wegblijven (door 1% van de 
dagrecreanten} wordt de dubbele waarde gehangen. Dat zijn, in essentie, volgens Decisie de 
maatschappelijke kosten van verminderde zichtbeleving door het reusachtige near shore 
windmolenpark. Dat 12% van de dagrecreanten minder geniet van een bezoek aan een 

1 Zie: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=1803601 
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• 

windustrieel strand wordt niet meegenomen in de analyse. Met de plausibele 
mogelijkheid dat een aanzienlijk deel van de omrljders en wegblijvers meer genot 
verliest dan de geschatte kosten van het omrijden wordt evenmin rekening gehouden. 
Dat de aantallen 'minder beleving', 'omrijden' en 'wegblijven wel eens dramatisch hoger 
kunnen uitpakken bij een windpark met 10 x de impact van Luchterduinen wordt niet 
onderkend2• Voor de andere groep recreanten, de verblijfsrecreanten, wordt een soortgelijke 
aanpak gevolgd, met in essentie dezelfde bezwaren. Onduidelijk blijft of er ook serieus 
rekening gehouden Is met de te verwachten effecten van buitenlandse toeristen die 
vanwege de windmolens een andere strandbestemming buiten Nederland kiezen. Daar 
lijkt het niet op, gezien het feit dat dit effect, voor de gehele Hollandse kust, maar op 0,5 mln 
per jaar wordt geschat3. Naar mijn stellige mening is de kwantificering van deze effecten 
uiterst mager uitgevoerd. 

4. Nog bonter wordt het als men zich realiseert dat in de door Decisio toegepaste 
systematiek de verminderde beleving door kustbewoners zelf überhaupt niet 
meegenomen wordt. De redenering daarbij is dat kustbewoners niet hoeven te reizen, dus 
ook niet kunnen of hoeven omrijden, dus kan er via extra reiskosten ook geen 
betalingsbereidheid voor een fraaier zee-uitzicht worden bepaald. Nou ja! In buitenlands 
MKBA onderzoek Is het dan gebruikelijk om te kijken naar dalingen van onroerend 
goed prijzen, als een alternatieve benadering van het verloren nut van kustbewoners 
door een groot windpark, maar daar maken de Declsio onderzoekers zich heet vlug van 
af door te beweren dat zo'n waarde effect nergens is vastgesteld (Zie punt 1. L 
hierboven.) Te gek voor woorden! Iedereen weet dat onroerend goed aan de boulevard, all 
other things equal, meer waard is dan soortgelijke objecten zonder zee uitzicht - vanwege het 
zee-uitzicht! (zie F). Voor onroerend goed in kustplaatsen versus iets verder in het binnenland 
gelegen plaatsen geldt mutatis mutandis hetzelfde, zij het dat daar de zeelucht nog als extra 
waardefactor tussen zit. Hoe dan ook, als men wll, kan men het verlies aan beleving voor 
de kustbewoners geloofwaardig kwantificeren, door een percentage te nemen van het 
waardeverschil In het onroerend goed, of desnoods door een van de recreanten 
afgeleide waarde, doch met erkenning dat de zee en het uitzicht daarop voor 
kustbewoners waarschijnlijk veel belangrijker en dus ook waardevoller is. In de 'MKBA' 
2016 van Decisio is dat gewoon volledig achterwege gelaten. 

5. De schattingen van de meerkosten van verderweg gelegen windpark alternatieven zijn 
voor de lezer praktisch onnavolgbaar. Het is dus heel wel mogelijk dat deze overdreven 
zijn. 

M Al met al zijn de uitvoeringsfouten in de analyse van Decisio in potentie zo groot, dat het 
bepaald denkbaar is dat bij een andere, meer realistische operationalisering van het 
onderzoek de uitkomst dramatisch anders geworden was, namelijk dat de meerkosten van 
verder wet In zee plaatsen in evenwicht gehouden worden door de daaraan verbonden 
maatschappelijke opbrengsten. Om deze reden pleit ik ervoor om het recente Decisio 
onderzoek volledig terzijde te schuiven en de analyse helemaal overnieuw te doen. 

2 Behalve in de gevoeligheidsanalyse, door een -veel te kleine- toeslag van 50%, maar door het in een 
gevoeligheidsanalyse te stoppen, waarin ook kleinere effecten worden onderzocht, speelt dit hoofdaspect de 
facto geen rol in de berekening. 
3 Waarbij als het meegenomen welvaartseffect alleen de gemiste winst is, niet de gemiste toegevoegde 
waarde, die uiteraard veel hoger ligt. 
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Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 

Ik ben een voorstander van windenergie, en ik heb me geêrgerd aan het gekrakeel dat enkele jaren 
terug in Noordwijk uitbrak over Luchterduinen. De gevolgde procedure, waarbij de gemeente over het 
voornemen niet werd geïnformeerd, was beneden de maat, maar dat je als kustplaats een windpark 
op ruim 20 km voor de neus kunt krijgen is helemaal geen ramp. Zolang het niet horizonvullend is, 
uiteraard. 

Leven en activiteit op zee, of het nu scheepvaart is, of booreilanden, of windmolens, het hoort erbij. 

Maar wel met mate! 

Wees toch verstandig, Nederland, loop niet zo idioot veel voor de internationale troepen uit 
door als enige in dit tempo zo'n kolossaal park voor de deur neer te gooien, met een zeer 
dichtbevolkt achterland, terwijl het allerminst zeker is dat we daar als BV Nederland geen spijt 
van krijgen. De omgekeerde aanpak van de buurlanden, met de echt grote parken ver weg 
beginnen en dan mogelijk later verder landwaarts gaan, dát is de verstandige aanpak! Het 
omgekeerde doen, alleen om overheidsbudgettaire redenen , in een wereld die schreeuwt om infra
investeringen is een dom c.q. waanzinnig plan. 

Noordwijk, 10 maart 2016. 
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wq kvt tn i g i 9 
wij kbeqad 

Correspondentieadres: 

Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Kavelbesluiten 1 en 2 
Hollandse Kust (Zuid) 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

SBK 
KIJKDUIN 

Den Haag, 7 maart 2016 

Betreft: zienswijze Kavelbesluiten 1 en 2 

Geachte Mevrouw of Meneer, 

Wij hebben kennisgenomen van Uw concept "Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Kavel besluiten 1 en 2 Hollandse Kust ( Zuid )". 

In de nationale visie Kust ( 2013) wordt onder andere aangegeven dat de kust niet 

alleen ecologische kwaliteiten herbergt, maar ook een grootschalige door de mens 

beleefbare landschappelijke kwaliteit. De eigenschap in grote delen van de kustzone 

om onbelemmerd de horizon te kunnen zien, is elders in Nederland vrijwel afwezig. 

Aldus vormt dit een grote maatschappelijke kwaliteit. Vele mensen genieten van de 

leegte en de duisternis, van de elementen water, wind, storm en zon, de getijden en 

dat gedurende alle seizoenen. De kust is de grootste vrij toegankelijke ruimte van ons 

land. 

Wanneer wij daarnaast de noodzaak zien van het ontwikkelen van duurzame energie, 

waaronder de realisering van windmolenparken in zee, dan wordt meteen duidelijk dat 

het laatste met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zal moeten geschieden. 

Integraal denken en een uiteindelijk zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte in zee 

moeten daarbij de prioriteit krijgen boven overwegingen van zuiver financiële aard. 

In dat kader is het jammer te moeten constateren dat er geen sprake is van een 

integrale aanpak bij de ontwikkeling van de opgave om 2100 MW te installeren bij de 

Hollandse Kust en dat vermogen aan land te brengen. 

In de concept notitie wordt alleen uitgegaan van 1400 MW in H.K. Zuid, terwijl de 

invulling van de 700 MW voor H.K. Noord niet wordt beschreven. Daarnaast wordt 

vooruitgelopen op de besluitvorming over H.K. Zuid 3 en 4 binnen de 12 mijlszone. 
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Het alternatief van IJmuiden Ver wordt niet in beeld gebracht naast de locatie 

Hollandse Kust Zuid. Ook alternatieven voor de locaties binnen de 12 mijlszone, 

liggend buiten die zone, zijn niet aangegeven en beschreven. 

Vanwege de zichtbaarheid en andere mogelijke effecten op de beleving van de kust en 

de kusteconomie zijn wij zeer terughoudend ten aanzien van de realisering van 

grootschalige windparken binnen de 12 mijlszone. Het is een "Nee tenzij". Vanuit deze 

overwegingen zijn wij van mening dat de mogelijke effecten daarvan reeds nu helder 

gemaakt moeten worden en in de voorliggende concept notitie moeten worden 

meegenomen. 

De keuze om 1400 MW vanuit Hollandse Kust 1, 2, 3 en 4 op de hoogspannings

stations Maasvlakte dan wel Wateringen aan te sluiten is niet noodzakelijk en 

doelmatig. Dit brengt extra kosten met zich mee vanwege de benodigde aanpassing 

van deze hoogspanningsstations. Zij kunnen anders immers geen vier velden 

accommoderen. Het nieuw gebouwde hoogspanningsstation Beverwijk is daarvoor wel 

geschikt. Dit komt in het concept onvoldoende naar voren. 

De keuze om een systeem te bouwen op basis van de capaciteit van een 220 kV kabel 

welke 350 MW kan transporteren zou even goed tot een transformatorstation van 

1050 MW bij Zuid en een transformatorstation van 1050 MW bij H.K. Noord kunnen 

leiden. Een en ander zou dan een besparing van een kostbaar transformatorstation 

van 700 MW betekenen. De doelmatigheid en de kosteneffectiviteit van de twee 

transformatorstations bij H.K. Zuid moeten diepgaander worden onderbouwd. 

Het is meer dan jammer te moeten constateren dat slechts economische motieven 

(lagere kosten) ertoe geleid hebben om terug te komen op het aanvankelijke besluit 

om buiten de 12 mijlszone te blijven. Het blijkt niet alleen technisch mogelijk maar 

ook economisch rendabel te zijn om ver uit de kust een windpark te ontwikkelen. Zie 

het Deense Dong Energy en hun project op 120 km voor de kust van Yorkshire. Wij 

verwijzen hierbij naar de website Stichting Vrije Horizon.nl met betrekking tot 

IJmuiden Ver. 

Met vriendelijke groet, 

namens de besturen van BWK en SBK, 



Geachte heer / mevrouw 
 
Ik heb gisteren aan het einde van de middag geprobeerd meerdere keren mijn 
bezwaarschrift tegen de kavel besluiten 1 en 2 windmolens op zee digitaal in te 
dienen. Door een systeemfout lukte dit niet. Dit heb ik vandaag aangegeven bij uw 
receptioniste. Zij was zo vriendelijk om mij alsnog de mogelijkheid te bieden en heeft 
mij het directe email adres gegeven. Ik hoop dat u op deze gronden alsnog mijn 
bezwaarschrift in behandeling wil nemen. 
 
Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

Psychiater  
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Zandvoort, 10 maart 2016 

 

 

Betreffende  : Bezwaarschrift tegen de voorgenomen windmolenparken op  

  de kavels 1 en 2 nabij de stranden van Scheveningen,   

  Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, Zandvoort en Bloemendaal   

  aan Zee. 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Met grote zorg heb ik gelezen, dat de beleidsmakers van de politiek en de 

energiebedrijven, voornemens zijn om een ijzeren gordijn aan windmolens te 

plaatsen op zichtafstand van de stranden van Scheveningen, Wassenaar, Katwijk, 

Noordwijk, Zandvoort en Bloemendaal aan Zee.  

Bij deze wil ik als psychiater om de volgende moverende redenen officieel 

bezwaar maken tegen dit zowel letterlijk als figuurlijk kortzichtige plan: 

 

1. De stranden en de kuststrook van Scheveningen, Wassenaar, Katwijk, 

Noordwijk, Zandvoort en Bloemendaal aan Zee zijn een prachtig en veel 

bezocht recreatie -, rust - en natuurgebied.  

 

2. Jaarlijks worden deze stranden door meer dan 50 miljoen mensen uit binnen- 

en buitenland bezocht. 

 

3. Deze stranden trekken op een mooie stranddag vele duizenden wandelaars. 

Hiermee is het een van de grootste zo niet het grootste wandelgebied van 

Nederland. 

 

4. De lege en altijd van kleur veranderende horizon biedt de kustbezoekers en 

bevolking de kans om zich te ontspannen en te ontprikkelen.  

 

5. De mogelijkheid om te ontspannen en ontprikkelen is van vitaal belang voor 

onze “overprikkelde”  samenleving. 

 

6. Ontspanning van geest en lichaam juist aan zee, is voor ieder mens van groot 

belang. Zeker in ons dichtbevolkte land, waar je struikelt over het asfalt en 

continue geconfronteerd wordt met het lawaai van vlieg en ander verkeer.  
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7. De windmolens op zicht afstand van het strand hebben een directe en 

negatieve impact op het geestelijke milieu van elke strandbezoeker. 

 

8. De windmolens op zicht afstand van het strand zal leiden tot een significante 

vermindering van het strand plezier en hiermee het strand bezoek en 

toerisme. 

 

9. Minder strand toerisme leidt tot minder werkgelegenheid. 

 

10. Er is sprake van manipulatie van de publieke opinie. De procedure is 

hiermee oneigenlijk:  

1. Via de pers verschijnen er berichten dat het voorgenomen ijzeren 

gordijn van windmolens een publiekstrekker zal worden. Dat de meeste 

mensen en vooral onzer Oosterburen hiervan zullen genieten.             

Niets is minder waar. De windmolens op zichtafstand op zee, zijn een 

ware doorn in het oog van elke strandbezoeker. 

2. Via de pers verschijnen berichten, dat de windmolens echt nu op deze 

plek geplaatst dienen te worden…..anders haalt Nederland zijn Europese 

‘groene energie’ doelstelling niet. Dit is niet juist. De windmolens zijn 

heel goed te plaatsen buiten het gezichtsveld. 

       NB. De Engelsen gaan binnenkort buiten het gezichtsveld van hun  

               bevolking een veel groter windmolenpark bouwen op de Noordzee. 

 

11. De kosten voor het uit het zicht plaatsen van de molens wegen zeker op 

tegen de lasten om ze in het zicht te plaatsen. 

 

Kort samengevat: ,, Het op zichtafstand plaatsen van de voorgenomen windmolens 

nabij de stranden van Scheveningen, Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, Zandvoort 

en Bloemendaal aan zee, dupeert zowel onze, als de volgende generaties van 

strandbezoekers. Het zal tevens leiden tot minder toerisme en werkgelegenheid in 

deze regio. 

Het voorgenomen ijzeren gordijn aan windmolens op zichtafstand van de 

stranden,maakt van de nu prachtige Nederlands kust een ware gevangenis.  

Het huidige plan is letterlijk en figuurlijk kortzichtig, oneigenlijk en daarmee 

onacceptabel.”  

 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

Psychiater 
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Wat een slecht plan!! Onze geliefde kust wordt geruïneerd. Mag niet gebeuren! 
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L.S., ik ben voor een gedegen onderzoek naar de pro's en con's van een windmolenpark voor 

de kust bij Noordwijk. 
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Verzonden: Woensdag 24 februari 2016 12:23 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Transmissiesysteem op zee 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
De geplaatste turbines geven een enorme horizonvervuiling vanaf en naar de nederlandse 
kust. Ongeacht de afstanden die worden voorgesteld zijn de turbines met helder zicht goed 
te zien. Het is bijzonder ingrijpend voor mij als bewoner om zo het vrije en wijdse uitzicht 
richting hozizon weer zien te verminderen. Als bewoner van de Boulevard in Katwijk is mijn 
uitzicht al ingrijpend belemmerd door de aanleg van de Kustversterking. Ook de aanwezige 
knipperende verlichting van de turbines dragen in sterke mate tijdens het donker bij voor 
een hinderlijke horizon vervuiling. Het is niet te begrijpen en te verwoorden dat er op deze 
manier wordt omgegaan met de belangen en het woongenot van de kustbewoners.  
Er zijn voldoende andere en goedkopere mogelijkheden aanwezig om de energie opwekking 
op een ander wijze te verwezelijken. 
Ik verzoek u dit project geen doorgang te laten vinden 
 
Reactie  
 

BEP
Getypte tekst

BEP
Getypte tekst

BEP
Getypte tekst
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Verzonden: Maandag 29 februari 2016 12:32 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Transmissiesysteem op zee 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Wij zijn tegen het plaatsen van nog meer windmolens die in het zicht komen van de 
Boulevard in Katwijk. 
 
Reactie  
 

BEP
Getypte tekst
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Verzonden: Dinsdag 1 maart 2016 11:00 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Transmissiesysteem op zee 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Het plaatsen van een windmolenpark zo dicht op de kust zorgt voor horizon vervuiling, 
welke nacht en dag zichtbaar is. Overdag zie je de molens draaien, terwijl 's nachts (of 
eigenlijk begint het al als het donker wordt/is) er een (zeer irritante) lichtshow plaats vind. 
Waarom moeten de windmolen parken zo dicht op de kustlijn worden aangebracht. Plaats 
deze windmolen parken verder in zee, zodat de horizonvervuiling niet dagelijks zichtbaar 
hoeft te zijn. 
 
Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 4 maart 2016 17:00 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Transmissiesysteem op zee 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?   
Is er wel een openbare / Europese aanbesteding uitgeschreven? 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?   
Wilt u ook de effecten onderzoeken op flora en fauna plus op de recreatie, natuurbeleving en 
regionale werkgelegenheid? 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik pleit voor 1 locatie voor windenergie op zee: IJmuiden-Ver. 
 
Reactie  
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Verzonden: Zondag 6 maart 2016 00:05 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Transmissiesysteem op zee 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
de windmolens dienen zodanig geplaatst te worden dat ze niet zichtbaar zijn vanaf de kust 
 
Reactie  
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Verzonden: Maandag 7 maart 2016 12:07 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Transmissiesysteem op zee 

 

Aanspreekvorm:  

Aanspreektitel:  

Achternaam:  

Voorvoegsel(s):  

Voorletters:  

Straat:  

Huisnummer:   

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Als: Particulier 

Mede namens: Vrije horizon 

 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?   

Hoe de windstromigen en zeestromingen gaan ontstaan er is geen duidelijke informatie over 

 

Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 

zou er anders moeten en waarom?   

Nee, er zou ook eens een onderzoek moeten zijn bij de strandpachters die wonen en werken 

op het strand die kennen als geen ander de millieu van de hollandse kust 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Ja, de impact op mensen als er straks geen mooie horizon meer is, maar een industriële 

horizon, de nakomelingen die geboren worden in die kustplaatsen, word het zicht ontnomen 

 

Reactie  
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Verzonden: Maandag 7 maart 2016 14:50 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Transmissiesysteem op zee 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?   
Het onderzoek moet breder worden gemaakt. Vanasf de start vanaf het onderzoek in naar 
een conclusie toe gewerkt. Hierdoor zijn veel zaken buiten het licht gehouden. Een nieuw 
onderzoek moet worden uitgevoerd. Tevens is vanuit het zicht en horizonvervuiling veel te 
weinig gedaan. Nu al is vanuit Scheveningen naar Noordwijk een groot windmolenpark 
zichtbaar, zeker in de avond en nacht. Dit onderzoek is onvoldoende uitgevoerd en dient 
minimaal te laten zien welke beeld het in de avond/nacht vormt vanuit de kust. En dat is nu 
gemanipuleerd naar een rooskleurig beeld.  
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Vanaf de kust wordt een onherstelbare zichtschade aangericht. Een wanstaltig lelijk gezicht 
is het gevolg. Het beedl van de zee is die van een grote open plek. Deze gaat ernstig 
verstoord worden dor de plaatsing van de windmolens. Zowel overdag als 'svanonds 
(lampen). Er is onvoldoende rekening gehouden met het beeld vanuit de kust.  
 
Reactie  
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Verzonden: Woensdag 9 maart 2016 19:29 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Transmissiesysteem op zee 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: VvE Residence Astrid 
Mede namens: alle leden van de Vereniging van Eigenaren Residence Astrid 
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?   
ja, zie voor verdere informatie de zienswijze als in de bijlage meegestuurd 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?   
nee, zie zienswijze in de bijlage 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Zie de Zienswijze in de bijlage 
 
Reactie  
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Naam indiener:  

Adres: 

 

Telefoon: 

Email: 

 

Hollandse Kust   

Zienswijze op Concept Nota Reikwijdte en Detail  Kavelbesluiten  I en II 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke? 

A Hoe je het ook wendt of keert, de kavelbesluiten I en II (samen 700 MW) maken deel uit van een 

veel groter project (van 2100 MW), dat voor de beoordeling van sommige effecten domweg niet in 

stukjes kan worden geknipt. Voor de belangrijkste effecten is een integrale beoordeling nodig, van het 

gehele project. Een dergelijke beoordeling is in de voorliggende NRD (over alleen kavel I en II) niet 

voorzien. Door zo’n integrale beoordeling aan het begin achterwege te laten, sluit je in feite op 

voorhand alternatieven uit. Zeker als tijdsdruk een rol speelt, zoals in dit geval, vanwege het 

Energieakkoord uit 2013 en het Klimaatakkoord van november 2015. 

B In de Concept NRD Kavelbesluiten  I en II mis ik dus ook alternatieven voor de 

voorkeursvariant, die vergelijkbare hoeveelheden windenergie opleveren, maar verder uit de 

kust geplaatst, om nadelige effecten op landschap en economie te mitigeren. Het simpelweg 

vergelijken van de voorkeursvariant met een nulvariant volstaat niet, gezien de mogelijk zeer 

ingrijpende landschappelijke en economische effecten, die ondervangen kunnen worden met een 

alternatief verder uit de kust. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan IJmuiden Ver, waarbij alle 

2100 MW ruim 60 km uit de kust wordt geplaatst. Mogelijk nog interessanter, vanwege de locatie iets 

dichterbij (dan IJmuiden Ver), en dus mogelijk iets goedkoper,  is een alternatief waarbij 700 MW 

wordt geplaatst in Zuid Holland West en 1400 MW in Noord Holland West, of eventueel 700 MW in 

Noord Holland West en 700 MW in Noord-Holland Noord (dus naar de twee a drie aangewezen 

gebieden in fig. 2.1 op p 6. die elk op circa 40-50 km uit de kust liggen).  

C Een groot deel van het verzet uit de kustgemeenten komt voor uit de enorme schaal van het project 

relatief dicht bij de kust (in de voorkeursvariant). Dit horizonvullende karakter (zie I.3 hieronder) 

maakt de landschappelijke impact ervan onvergelijkbaar veel groter dan van bestaande, veel 

kleinere windparken (zoals Egmond, Amalia en Luchterduinen). Dit aspect wordt bij de evaluaties 

van Hollandse Kust voortdurend en ten onrechte als een kanttekening afgedaan, terwijl het een 

hoofdpunt is. Dat zou het ook in de voorliggende MER moeten zijn. 

D Voor zover mij bekend behoort het project Hollandse Kust met 2,1 GW wereldwijd tot de 

allergrootste windfarms in ontwikkeling, zal het met 18,5 km het dichtst bij de kust komen, in 

twee driehoeken met de punt naar zee (de meest ongunstige, zichtbare vorm), en voor het 

dichtstbevolkte achterland. In het buitenland worden de Britse projecten Hornsea, Doggerbank en 

East Anglia Offshore – mogelijk - weliswaar nog groter, maar geen van deze parken zullen zo dichtblij 

het land komen te liggen als Hollandse Kust, en al helemaal niet in de beginfase. (De Britten rollen 

hun grootste parken landwaarts uit, dus op de visueel minst belastende wijze, terwijl Nederland 

kennelijk het omgekeerde van plan lijkt te zijn. Zie: 

http://www.renewableuk.com/en/publications/index.cfm/Offshore-Wind-Project-Timelines-2015) Ook 
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Duitsland en Denemarken, na het Verenigd Koninkrijk de andere grote offshore windlanden, hebben 

geen vergelijkbaar ingrijpende plannen zo dicht bij een dichtbevolkt achterland. Duitsland zet 

consequent alle grote en middelgrote offshore windparken op ten minste 50 km uit de kust. 

E Gegeven deze context zou Nederland zich moeten afvragen of het verstandig is om als eerste 

een groot deel van de eigen kust met dichtbevolkt achterland visueel zo zwaar te belasten, c.q. 

moeten nagaan waarom landen die voortvarender met off shore wind zijn daar van afzien. 

Beantwoording van deze vragen, voordat er onomkeerbare stappen zijn gezet, is onmisbaar in 

een volwaardige MER-rapportage.  

F In de onderzoeken over de landschaps- en economie-aspecten die tot nog toe zijn 

uitgevoerd, wordt het perspectief van de kustbewoners stelselmatig veronachtzaamd. De 

aandacht gaat alleen uit naar toeristen / bezoekers. Ten onrechte. Veel mensen kiezen er bewust 

voor om aan de kust te wonen, met de voordelen, maar ook nadelen van dien. Met name mensen die 

aan de boulevards wonen doen dat niet vanwege de ‘geneugten’ van de vaak harde wind, het zand, 

het zout op de ramen en de autodrukte voor de deur. Ze wonen daar graag vanwege het zicht op zee, 

en (in veel mindere mate) het ruisen van de branding. Dat zicht verstoren met een extreem groot en 

rommelig / industrieel uitziend windmolenpark is een zeer zware aantasting van het woongenot van 

deze groep, dat in de evaluaties op passende wijze moet worden meegenomen. Het zelfde geldt voor 

de (veel grotere) groep van lokale bewoners die zelf nauwelijks geen zeezicht hebben, maar die wel 

zeer regelmatig op het strand komen en wiens strandbeleving wordt aangetast door het park. 

Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat zou er 

anders moeten en waarom? 

G In paragraaf 5.1.6 van de NRD worden de landschappelijke effecten behandeld, die tot de in 5.1.5 

zeer summier aangestipte economische effecten kunnen leiden. Vanwege die volgordelijkheid start ik 

met 5.1.6. Het is verheugend te constateren dat er nu wat serieuzer werk gemaakt lijkt te worden van 

de visualisaties van het windpark. Maar of deze werkelijk een realistisch beeld zullen geven valt nog te 

bezien. Om diverse redenen: 

1. Het heeft geen zin, en het is zelfs ronduit misleidend, om in deze MER alleen de 

windmolens van kavel I en II te visualiseren, als in feite al voorgesorteerd wordt op het 

totale project voor de Zuid Hollandse kust van 4 kavels. 

2. De viewer die nu in het Noordzeeloket beschikbaar is 

http://windmolensopzee.noordzeeloket.nl/ en die pretendeert alle 2,1 GW te omvatten, 

roept al direct vragen op of de windmolens wel correct zijn weergegeven. Figuur 3.8 op 

p 21 van de NRD laat zien dat twee stroken van kavel I direct tegen en achter het reeds 

gerealiseerde windpark Luchterduinen komen te liggen. Maar op de visualisatie is daarvan 

niets te zien, de (relatief kleine) molens van Luchterduinen staan in beide varianten vrij van de 

rest van het park. Duidelijk lijkt wel dat in de huidige visualisatie kavel IV niet is 

meegenomen, dat zou immers prominent vóór Luchterduinen komen te staan.  

3. Opvallend is, dat in de viewer de zichtbaarheid van Luchterduinen veel bescheidener is 

dan in werkelijkheid. Althans, in de mijne. Dat is nou net ook het hele probleem met viewers 

en andere visualisaties: ze geven een indruk, maar meer ook niet. In mijn ogen geeft de 

beschikbare viewer, ondanks de zeer onregelmatige en lelijke patronen die zichtbaar worden, 

toch een te rooskleurig beeld van het project. Wat de huidige visualisatie wel duidelijk 

maakt is dat we praten over een impact van minstens ‘10 x Luchterduinen’ (‘5 x zo 

breed, 2 x zo hoog, en onnoemelijk veel rommeliger’). Vanwege mijn sterke vermoeden 

dat kavels III en IV in de huidige viewer of nog niet zijn opgenomen (zie G.3 hierboven), of 

verkeerd, houd ik er rekening mee dat de werkelijke impact nog wezenlijk meer dan ‘10 x 

Luchterduinen’ kan zijn. Met een viewer alleen kan het landschappelijk effect van het 

project nooit worden beoordeeld, de viewer zal altijd in combinatie met de bestaande 
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werkelijkheid (Luchterduinen) moeten worden bekeken om een goede indruk te krijgen 

van de te verwachten impact.    

H Ondanks alle bezwaren van de viewer, is zo’n viewer waarschijnlijk beter dan een fotovisualisatie. 

Op fotovisualisaties wordt, vanwege de daarbij geldende handzaamheidseis, het werkelijk effect altijd 

sterk onderschat. Fotovisualisaties zijn dus ongeschikt voor een MER.  

I In 5.1.6 wordt – terecht - de nodige aandacht besteed aan de factoren die de zichtbaarheid van het 

windmolenpark (mede) bepalen. Daarover drie opmerkingen: 

1. In de rapportages die ik tot nu toe gelezen heb, zoals de concept Structuurvisie Aanvulling 

Hollandse Kust werd de indruk gewekt dat de molens ca 30% van de zomerse dagen 

zichtbaar zullen zijn, en dat die verwachting gebaseerd is op zichtwaarnemingen van KNMI en 

soortgelijke bronnen. Hoewel het zeker waar is dat er mooie zomerse dagen zijn waarop de 

molens van Luchterduinen niet zichtbaar zijn, lijkt die 30% een sterke onderschatting van de 

werkelijke zichtbaarheid. Om de zichtbaarheidsverwachting te valideren, zal er gedurende 

enige tijd, ten minste enkele maanden, een vergelijking moeten worden gemaakt tussen 

wat de zichtbaarheidsmeteobron op diverse momenten aangeeft (‘weerstation Katwijk 

geeft nu op: 12 km zicht over zee’) met geautomatiseerd vervaardigde fotobeelden van 

Luchterduinen op datzelfde moment (‘vanuit Katwijk is Luchterduinen nu matig 

zichtbaar’). Ik maak zeer regelmatig mee dat op momenten dat het KNMI aangeeft dat het 

zicht matig is (< 30 km) , de molens van het prinses Amalia windpark vanuit mijn huis in 

Noordwijk (ca 45 km afstand) goed waarneembaar zijn. Het omgekeerde lijkt minder vaak 

voor te komen.    

2. Het is overigens onjuist om de zichtbaarheid van de windmolens uitsluitend te beoordelen in 

de zomerperiode, en voornamelijk vanuit het strand-perspectief. Zeker voor de 

kustbewoners is ook de winterperiode en het zicht vanaf de boulevards en vanaf 

woningen van belang. De zichtbaarheid van de wondmolens zal vanaf de hoger gelegen 

observatiepunten dan het strand merkbaar beter zijn. Dit aspect, ‘hoogte 

waarnemingspunt’, zou als vijfde bepalende aspect moeten worden onderkend en 

onderzocht.   

3. In 5.1.6 wordt terecht, maar nogal terloops opgemerkt dat de horizontale breedte van de 

beeldhoek zeer bepalend is voor de ervaren visuele impact van het project. Voor wie daarover 

nadenkt, is al op voorhand duidelijk dat het project Hollandse Kust zeer beeldbepalend zal 

worden. Vanaf plaatsen zoals Katwijk en Noordwijk vult het project aan de horizon ca 70 

graden (van 360 graden), terwijl de breedte van de beeldhoek (gezichtsveld) waarin 

zaken goed worden waargenomen voor de meeste mensen slechts ca 50 tot 60 graden 

bedraagt (eenvoudig te controleren door de armen gespreid naar voren te bewegen en na te 

gaan wanner ze gedetailleerd worden waargenomen). De meeste Nederlanders die zich over 

dit extreme windproject nog niet druk maken realiseren zich dit volstrekt niet. Juist daarom is 

het zo belangrijk dat hieraan grondig aandacht wordt besteed.    

J Dan nu 5.1.5, de economische effecten. Zeer zorgwekkend, en onacceptabel, is dat het de 

bedoeling is om de economische effecten grotendeels te baseren op het uiterst dubieuze ‘onderzoek 

van Decisio’. Ik neem aan dat hiermee bedoeld wordt het onlangs verschenen rapport ‘Regionale 

effecten Windmolenparken op Zee’. Dit onderzoek van Decisio is een halfbakken combinatie van 

een MKBA en een regionale werkgelegenheidsanalyse, en het heeft zichtbaar geleden onder de 

funeste combinatie van te weinig tijd, te weinig onderzoeksbudget en te weinig 

onafhankelijkheid t.o.v. de opdrachtgever. We kunnen het de onderzoekers misschien moeilijk 

kwalijk nemen dat hun ‘onderzoeksmolen moet blijven draaien’, maar dit toont maar weer aan wat er 

gebeurt als de opdrachtgever kennelijk belang heeft of denkt te hebben bij een door hem gewenste 

uitkomst en de onderzoeker daarin meeveert. 
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K Laat ik echter positief beginnen, met de opmerking dat de onderlinge vergelijking van drie varianten, 

waaronder het kabinetsvoornemen binnen de 12 mijlszone en ‘IJmuiden Ver’ als zodanig in ieder 

geval een stap vooruit (t.o.v. alleen de afweging Voorkeursvariant vs niks doen) – laten we hopen dat 

dit in de MER als geheel ook zo terugkomt. Er ontbreekt echter wel een in mijn ogen logische 

alternatieve variant, zie alinea B hierboven. Ik constateer verder op voorhand dat de stelling over 

tijdelijke werkgelegenheidseffecten op nationaal niveau wel grotendeels begrijpelijk is, maar dat 

Nederland zich desondanks zou moeten afvragen of het zo nodig een toch al bestaande trend 

(verschuiving van recreatie/toerisme van natuur naar de -grote- stad) een flinke extra stimulans 

moet geven. Naar mijn mening is dat uiterst onverstandig. 

L Ik licht de belangrijkste bezwaren tegen het Decisio-rapport hieronder puntsgewijs toe: 

1. Het rapport van Decisio benadrukt telkens dat er praktisch geen onderzoeksdata naar 

de economische impact van windmolen parken beschikbaar zijn. Een bekende truc als 

je te weinig tijd en budget hebt voor je onderzoek. Maar het is ver bezijden de waarheid. 

Er zijn zeer veel publicaties uit de VS, het VK, Duitsland en Denemarken over dit onderwerp; 

veel en veel meer dan blijkt uit de inhoudsopgave. Publicaties waarin ook andere 

kwantificerings- en monetiseringsmethoden, zoals willingness to pay, worden gebruikt, en 

waaruit duidelijk naar voren komt dat mensen minder onverschillig tegenover 

windmolenparken staan dan de onderzoekers hier suggereren. Waar Decisio wél een punt 

mee heeft, maar dat merken ze helaas niet expliciet zo op, is dat er in de literatuur geen 

onderzoeksdata beschikbaar zijn over zeer grote off shore windparken op ca 20 km uit 

de kust. Met de uitzondering van London Array (waarvan de landschappelijke inpassing 

altijd nog veel beter is dan die van Hollandse Kust) bestaan zulke parken nog helemaal 

niet.   

2. Op selectieve wijze is er een beetje uit het onderzoek geshopt, en wordt dan de stellige 

conclusie getrokken dat er geen harde empirische bewijzen te vinden zijn dat 

windparken economische effecten met zich mee kunnen brengen. Gezien de grote 

hoeveelheid literatuur die voorhanden is vraag ik mij sterk af of dit wel waar is. Een goed 

voorbeeld is een onderzoek naar mogelijke effecten op huizenprijzen, het 

methodologisch meest geavanceerde tot nu toe, van Heintzelman & Tuttle1 dat de 

auteurs van Decisio wel noemen, maar waarvan het resultaat hen kennelijk zo slecht 

uitkomt dat ze het in hun conclusie op p 27 onder de tafel schuiven: ‘Er zijn dus geen 

harde bewijzen voor de effecten op huizenprijzen als gevolg van een uitzicht op 

windmolenparken’. Terwijl bovengenoemde onderzoekers concluderen: ‘We find that nearby 

wind facilities significantly reduce property values in two of the three counties studied’ (p.2) en 

ook concluderen deze auteurs dat zij met hun verfijnde methodologie nu wel effecten konden 

aantonen, wat eerder met minder geavanceerde methoden niet lukte. (p 25). Dat onderzoek 

zou dan toch wel heel wat prominenter in beeld gebracht mogen worden!    

3. Het hoofdargument tegen het Decisio-rapport is dat de negatieve belevingseffecten van 

de voorkeursvariant stelselmatig worden onderschat, waardoor deze slechts een fractie 

zijn van de meerkosten van verder weg plaatsen. Een relatief zeer groot deel van de 

onderzoeksinspanningen is gestoken in eindeloos gegoochel met bezoekersaantallen. 

Vervolgens leiden de Decisio-onderzoekers, op basis van materiaal waarvan op voorhand 

duidelijk was dat het daarvoor niet gebruikt mag worden, nl. fotovisualisaties van een volstrekt 

onrepresentatief klein windpark, af hoeveel dagrecreanten bij realisatie van de 

voorkeursvariant zouden omrijden naar een andere badplaats zonder molens  (die er in het 

geval van Hollandse Kust nauwelijks is, tenzij je naar de Wadden of Zeeland gaat), of 

helemaal van een strandbezoek afzien. Aan het omrijden (door 9% van de 22,5 mln 

dagrecreanten) wordt dan een waarde van € 3,25 toegekend, op basis van een 

                                                           
1
 Zie: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=1803601 
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veronderstelde, zeer onrealistische 13 kilometer omrijden, aan wegblijven (door 1% van de 

dagrecreanten) wordt de dubbele waarde gehangen. Dat zijn, in essentie, volgens Decisio de 

maatschappelijke kosten van verminderde zichtbeleving door het reusachtige near shore 

windmolenpark. Dat 12% van de dagrecreanten minder geniet van een bezoek aan een 

windustrieel strand wordt niet meegenomen in de analyse. Met de plausibele 

mogelijkheid dat een aanzienlijk deel van de omrijders en wegblijvers meer genot 

verliest dan de geschatte kosten van het omrijden wordt evenmin rekening gehouden. 

Dat de aantallen ‘minder beleving’, ‘omrijden’ en ‘wegblijven wel eens dramatisch hoger 

kunnen uitpakken bij een windpark met 10 x de impact van Luchterduinen wordt niet 

onderkend
2
. Voor de andere groep recreanten, de verblijfsrecreanten, wordt een soortgelijke 

aanpak gevolgd, met in essentie dezelfde bezwaren. Onduidelijk blijft of er ook serieus 

rekening gehouden is met de te verwachten effecten van buitenlandse toeristen die 

vanwege de windmolens een andere strandbestemming buiten Nederland kiezen. Daar 

lijkt het niet op, gezien het feit dat dit effect, voor de gehele Hollandse kust, maar op 0,5 mln 

per jaar wordt geschat
3
. Naar mijn stellige mening is de kwantificering van deze effecten 

uiterst mager uitgevoerd.  

4. Nog bonter wordt het als men zich realiseert dat in de door Decisio toegepaste 

systematiek de verminderde beleving door kustbewoners zelf überhaupt niet 

meegenomen wordt. De redenering daarbij is dat kustbewoners niet hoeven te reizen, dus 

ook niet kunnen of hoeven omrijden, dus kan er via extra reiskosten ook geen 

betalingsbereidheid voor een fraaier zee-uitzicht worden bepaald. Nou ja! In buitenlands 

MKBA onderzoek is het dan gebruikelijk om te kijken naar dalingen van onroerend 

goed prijzen, als een alternatieve benadering van het verloren nut van kustbewoners 

door een groot windpark, maar daar maken de Decisio onderzoekers zich heel vlug van 

af door te beweren dat zo’n waarde effect nergens is vastgesteld  (Zie punt 1.L 

hierboven.) Te gek voor woorden! Iedereen weet dat onroerend goed aan de boulevard, all 

other things equal, meer waard is dan soortgelijke objecten zonder zee uitzicht – vanwege het 

zee-uitzicht! (zie F).  Voor onroerend goed in kustplaatsen versus iets verder in het binnenland 

gelegen plaatsen geldt mutatis mutandis hetzelfde, zij het dat daar de zeelucht nog als extra 

waardefactor tussen zit. Hoe dan ook, als men wil, kan men het verlies aan beleving voor 

de kustbewoners geloofwaardig kwantificeren, door een percentage te nemen van het 

waardeverschil in het onroerend goed, of desnoods door een van de recreanten 

afgeleide waarde, doch met erkenning dat de zee en het uitzicht daarop voor 

kustbewoners waarschijnlijk veel belangrijker en dus ook waardevoller is. In de ‘MKBA’ 

2016 van Decisio is dat gewoon volledig achterwege gelaten.  

5. De schattingen van de meerkosten van verderweg gelegen windpark alternatieven zijn 

voor de lezer praktisch onnavolgbaar. Het is dus heel wel mogelijk dat deze overdreven 

zijn.  

 

M Al met al zijn de uitvoeringsfouten in de analyse van Decisio in potentie zo groot, dat het 

bepaald denkbaar is dat  bij een andere, meer realistische operationalisering van het 

onderzoek de uitkomst dramatisch anders geworden was, namelijk dat de meerkosten van 

verder wel in zee plaatsen in evenwicht gehouden worden door de daaraan verbonden 

maatschappelijke opbrengsten. Om deze reden pleit ik ervoor om het recente Decisio 

onderzoek volledig terzijde te schuiven en de analyse helemaal overnieuw te doen. 

                                                           
2
 Behalve in de gevoeligheidsanalyse, door een -veel te kleine- toeslag van 50%, maar door het in een 

gevoeligheidsanalyse te stoppen, waarin ook kleinere effecten  worden onderzocht, speelt dit hoofdaspect de 
facto geen rol in de berekening.  
3
 Waarbij als het meegenomen welvaartseffect alleen de gemiste winst is, niet de gemiste toegevoegde 

waarde, die uiteraard veel hoger ligt. 

BEP
Getypte tekst
0118

BEP
Getypte tekst



6 
 

  

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 

Ik ben een voorstander van windenergie, en ik heb me geërgerd aan het gekrakeel dat enkele jaren 

terug in Noordwijk uitbrak over Luchterduinen. De gevolgde procedure, waarbij de gemeente over het 

voornemen niet werd geïnformeerd, was beneden de maat, maar dat je als kustplaats een windpark 

op ruim 20 km voor de neus kunt krijgen is helemaal geen ramp. Zolang het niet horizonvullend is, 

uiteraard.  

Leven en activiteit op zee, of het nu scheepvaart is, of booreilanden, of windmolens, het hoort erbij. 

Maar wel met mate! 

Wees toch verstandig, Nederland, loop niet zo idioot veel voor de internationale troepen uit 

door als enige in dit tempo zo’n kolossaal park voor de deur neer te gooien, met een zeer 

dichtbevolkt achterland, terwijl het allerminst zeker is dat we daar als BV Nederland geen spijt 

van krijgen. De omgekeerde aanpak van de buurlanden, met de echt grote parken ver weg 

beginnen en dan mogelijk later verder landwaarts gaan, dát is de verstandige aanpak! Het 

omgekeerde doen, alleen om overheidsbudgettaire redenen, in een wereld die schreeuwt om infra-

investeringen, het is van de zotte.   
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Verzonden: Woensdag 9 maart 2016 21:36 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Transmissiesysteem op zee 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Het is horizonvervuiling van onze mooie kust. Toeristen zullen minder komen. Zonde 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 10 maart 2016 00:41 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Transmissiesysteem op zee 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: Willem III straat 
Huisnummer: 40  
Postcode: 2552 BS 
Woonplaats: 'S-GRAVENHAGE 
Telefoonnummer:  
E-mailadres: info@komloosduinen.nl 
Als: Organisatie 
Organisatie: Stichting Wijkberaad Kom Loosduinen 
Mede namens: bewoners werkgebied wijkberaad Kom Loosduinen 
 
Reactie  
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Ons kenmerk: 2016-08 
Onderwerp: Kavelbesluiten 1 en 2 /  Zienswijze Kom Loosduinen 
 
 
Den Haag, 9 maart 2016 
 
 
AAN 
Bureau  Energieprojecten 
Inspraakpunt Kavelbesluiten 1 en 2 
Hollandse Kust(Zuid) 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 
                                                                                                                           
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
                                                                                                                     
 

Wij hebben kennisgenomen van Uw concept “Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Kavelbesluiten 1 en 2 Hollandse Kust ( Zuid ). 
In de nationale visie Kust ( 2013) wordt o.a. aangegeven dat de kust niet alleen 
ecologische kwaliteiten herbergt, maar ook een grootschalige door de mens 
beleefbare landschappelijke kwaliteit. De eigenschap in grote delen van de kustzone 
om onbelemmerd de horizon te kunnen zien, is elders in Nederland vrijwel afwezig. 
Aldus vormt dit een grote maatschappelijke kwaliteit. Vele mensen genieten van de 
leegte en duisternis, van de elementen van water, wind, storm en zon, de getijden en 
dat gedurende alle seizoenen. De kust is de grootste vrij toegankelijke ruimte van 
ons land. 
Wanneer wij daarnaast de noodzaak zien van het ontwikkelen van duurzame energie 
, waaronder de realisering van windmolenparken in zee, dan wordt meteen duidelijk 
dat het laatste met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zal moeten geschieden.  
Integraal denken en een uiteindelijk zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte in zee 
moeten daarbij de prioriteit krijgen boven overwegingen van zuiver financiële aard.  
In dat kader is het jammer te moeten constateren dat er geen sprake is van een 
integrale aanpak bij de ontwikkeling van de opgave om 2100 MW te installeren bij de 
Hollandse Kust en dat vermogen aan land te brengen. 
In de concept notitie wordt alleen uitgegaan van 1400 MW in H.K. Zuid, terwijl de 
invulling van de 700 MW voor H.K. Noord  niet wordt beschreven. Daarnaast wordt 
vooruitgelopen op de besluitvorming over H.K. Zuid 3 en 4 binnen de 12 mijlszone. 
Het alternatief van IJmuiden Ver wordt niet in beeld gebracht naast de locatie 
Hollandse Kust Zuid. Ook alternatieven voor de locaties binnen de 12 mijlszone, 
liggend buiten die zone, zijn niet aangegeven en beschreven. 
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Vanwege de zichtbaarheid en andere mogelijke effecten op de beleving van de kust 
en de kusteconomie zijn wij zeer terughoudend t.a.v. de realisering van grootschalige 
windparken binnen de 12 mijlszone. Het is een “Nee tenzij”! 
Vanuit deze overwegingen zijn wij van mening dat de mogelijke effecten daarvan 
reeds nu helder gemaakt moeten worden en in de voorliggende concept notitie 
moeten worden meegenomen. 
De keuze om 1400 MW vanuit Hollandse Kust 1,2,3 en 4 op de 
hoogspanningsstations Maasvlakte dan wel  Wateringen aan te sluiten is niet 
noodzakelijk en doelmatig. Dit brengt extra kosten met zich mee vanwege de 
benodigde aanpassing van deze hoogspanningsstations. Zij kunnen anders immers 
geen vier velden accommoderen. Het nieuw gebouwde hoogspanningsstation 
Beverwijk is daarvoor wel geschikt. Dit komt in het concept onvoldoende naar voren. 
De keuze om een systeem te bouwen op basis van de capaciteit van een 220 kV 
kabel welke 350 MW kan transporteren zou even goed tot een transformatorstation 
van 1050 MW bij Zuid en een transformatorstation van 1050 MW bij H.K. Noord 
kunnen leiden. 
E.e.a. zou dan een besparing van een kostbaar transformatorstation van 700 MW  
betekenen. De doelmatigheid en de kosteneffectiviteit van de twee 
transformatorstations bij H.K. Zuid moeten diepgaander worden onderbouwd. 
Het is meer dan jammer te moeten constateren dat slechts economische motieven, 
lagere kosten, ertoe geleid hebben om terug te komen op het aanvankelijke besluit 
om buiten de 12 mijlszone te blijven.  
Het blijkt niet alleen technisch mogelijk, maar ook  economisch rendabel te zijn om 
ver uit de kust een windpark te ontwikkelen. 
Zie het Deense Dong Energy en hun project op 120 km voor de kust van Yorkshire. 
Wij verwijzen hierbij  naar de site  Stichting Vrije Horizon.nl m.b.t  IJmuiden ver. 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
namens wijkberaad Kom Loosduinen, 

. 
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