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Woord vooraf 
 
Van vrijdag 2 juni 2017 tot en met donderdag 13 juli 2017 lagen de ontwerpkavelbesluiten ter inzage 
voor ‘KAVELS III EN IV WINDENERGIEGEBIED HOLLANDSE KUST (ZUID)’. Een ieder kon naar aanleiding 
van de ontwerpkavelbesluiten een zienswijze inbrengen. Overheden konden een reactie geven. 
 
In het Energieakkoord voor duurzame groei 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 het Rijk via een gefaseerd tenderproces subsidie beschikbaar 
stelt voor in totaal 3.450 MW windenergie op zee in de periode 2015 – 2019. 
 
Op grond van de Wet windenergie op zee kan de minister van Economische Zaken in 
overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu voor elk windpark een kavelbesluit 
nemen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark 
gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De betreffende kavels liggen meer dan 18,5 kilometer uit de 
kust. 
 
Het gaat om de volgende besluiten: 
- Ontwerpkavelbesluit III windenergiegebied Hollandse kust (zuid) 
- Ontwerpkavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse kust (zuid) 
Voor de ontwerpkavelbesluiten zijn milieueffectrapporten (MER’en) opgesteld om de gevolgen voor 
het milieu in beeld te brengen. 
 
Zienswijzen en reactie 
Op de ontwerpkavelbesluiten zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 11 zienswijzen binnengekomen 
(waarvan 11 uniek) en 1 reactie van overheden. De zienswijzen en de reactie zijn integraal 
opgenomen in deze bundel. U kunt deze inspraak- en reactiebundel downloaden van www.bureau-
energieprojecten.nl.  
 
Registratie en verwerking  
De ontvangen zienswijzen en reactie zijn geregistreerd. Aan de indieners is een ontvangstbevestiging 
gezonden met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 5 kan bij het ontvangen 
registratienummer het bijbehorende  reactie- of zienswijzenummer worden opgezocht.  
 
Verdere procedure  
Bij de besluiten wordt aangegeven of en hoe met de reacties en zienswijzen rekening is gehouden. 
Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder 
andere lokale huis-aan-huis bladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Een belanghebbende die 
op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad vanState. 
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Van vrijdag 2 juni 2017 tot en met donderdag 13 juli 2017 liggen  
de ontwerpkavelbesluiten ter inzage voor de kavels III en IV in het 
windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) op meer dan 18,5 kilo-
meter uit de kust. Iedereen kan reageren op de ontwerpkavel 
besluiten met een zienswijze. 

In het Energieakkoord voor duurzame groei dat op 6 september 2013 
is gesloten tussen werkgevers, werknemers, natuur- en milieu-
organisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en 
vele andere organisaties, is afgesproken dat het Rijk via een gefaseerd 

tenderproces subsidie beschikbaar stelt voor in totaal 3.450 MW 
windenergie op zee in de periode 2015 – 2019. 

Op grond van de Wet windenergie op zee kan de minister van 
Economische Zaken in overeenstemming met de minister van 
Infrastructuur en Milieu voor elk windpark een kavelbesluit nemen. 
In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden 
een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden.  
De betreffende kavels liggen meer dan 18,5 kilometer uit de kust. 

Het gaat om de volgende besluiten: 
- Ontwerpkavelbesluit III windenergiegebied Hollandse kust (zuid). 
- Ontwerpkavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse kust (zuid).
Voor de ontwerpkavelbesluiten zijn milieueffectrapporten (MER’en) 
opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen.  
U kunt nu reageren op de ontwerpkavelbesluiten en de onderliggende 
stukken, waaronder de MER’en. 

Waar kunt u de stukken inzien? 
U kunt van vrijdag 2 juni 2017 tot en met donderdag 13 juli 2017 de 
ontwerpkavelbesluiten, de MER’en en andere onderliggende stukken 
inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere  
openingstijden (op papier) op de volgende locaties: 
-  Gemeente Rotterdam, Stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrik-

straat 161, 3151 AE  Hoek van Holland, T 14 010. 
-  Gemeente Den Haag, Stadsdeelkantoor Loosduinen, Kleine Keizer 3, 

2533 CV  Den Haag, T 14 070. 
-  Gemeente Wassenaar, Johan de Wittstraat 45, 2242 LV  Wassenaar,  

T 14 070. 
-  Gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW  Katwijk ZH,  

T (071) 406 50 00. 
-  Gemeente Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW  Noordwijk,  

T (071) 366 00 00. 
-  Gemeente Zandvoort, Swaluëstraat 2, 2042 KB  Zandvoort,  

T 14 023 of (023) 574 01 00. 
-  Gemeente Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ  Overveen, 

T 14 023. 
- Gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN  IJmuiden, T 14 0225. 

U kunt uw mening geven 
In uw zienswijze kunt u ingaan op de ontwerpkavelbesluiten, de MER’en 
en de andere onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan: 
-  Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten 

of de MER’en? 
- Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
- Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? 

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van de ontwerp-
kavelbesluiten, de MER’en of de onderliggende stukken u reageert  
en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten. 

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het 
ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, later tegen 
dat besluit beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 

Hoe kunt u reageren? 
U kunt van vrijdag 2 juni 2017 tot en met donderdag 13 juli 2017  
reageren. Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal.  
Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Kavels Hollandse 
Kust (zuid) III/IV’. U kunt niet reageren via e-mail. 

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Kavels 
Hollandse Kust (zuid) III/IV, Postbus 248, 2250 AE  Voorschoten.  
Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden 
als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele 
medeondertekenaars. 

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan via Bureau Energie-
projecten 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 Hollandse Kust (zuid) voorbereid. De ontwerp-
besluiten hiervoor liggen naar verwachting na de zomer ter inzage. 
Tevens vindt de voorbereiding van het kavelbesluit V voor het wind-
energiegebied Hollandse Kust (noord) plaats, dat op meer dan  
18,5 kilometer uit de kust van Noord-Holland is gesitueerd.  
Hiertoe heeft tot 29 mei 2017 de conceptnotitie reikwijdte en detail-
niveau ter inzage gelegen. Gelijktijdig heeft ook de conceptnotitie 
reikwijdte en detailniveau voor het net op zee Hollandse Kust (noord) 
ter inzage gelegen. Kennisgevingen voor het net op zee Hollandse 
Kust (zuid en noord) en voor het kavelbesluit V voor het windenergie-
gebied Hollandse Kust (noord) worden elk afzonderlijk gepubliceerd. 

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.

Kennisgeving 
Kavelbesluiten III en IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), Ministerie van Economische Zaken 

4 van 247



Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale reactie en zienswijzen 

In onderstaande tabellen kunt u met het registratienummer het nummer van de reactie of zienswijze 
opzoeken. De reactie is vanaf pagina 7 opgenomen. De zienswijzen vindt u vanaf pagina 18. 

Zienswijzen en reactie op ontwerpkavelbesluiten ‘KAVELS III EN IV WINDENERGIEGEBIED HOLLANDSE 
KUST (ZUID)’ 

Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
c21-OB-0001 0001  
c21-OB-0002 0002  
c21-OB-0003 0003  
c21-OB-0004 0004  
c21-OB-0005 0005  
c21-OB-0006 0006  
c21-OB-0007 0007  
c21-OB-0008  R008 
c21-OB-0009 0009  
c21-OB-0010 0010  
c21-OB-0011 0011  
c21-OB-0012 0012  
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Alfabetisch overzicht organisaties en reactie / zienswijzen 

Zienswijzen en reactie op ontwerpkavelbesluiten ‘KAVELS III EN IV WINDENERGIEGEBIED HOLLANDSE 
KUST (ZUID)’ 

Zienswijze- / 
reactienummer 

Organisatie 

c21-OB-0007 British Telecommunications, PORTSWOOD SOUTHAMPTON 
c21-OB-0008 Gemeente Zandvoort, College van Burgemeester en Wethouders, ZANDVOORT 
c21-OB-0009 N.V. Nuon Energy, AMSTERDAM 
c21-OB-0010 Nederlandse WindEnergie Associatie, NWEA, UTRECHT 
c21-OB-0011 Stichting Verplaats Windmolens Hollandse Kust, NOORDWIJK ZH 
c21-OB-0006 Stichting Vrije Horizon, ZANDVOORT, mede namens Bewonersplatform Leefbare Kust; 

Strandpachtersvereniging Zandvoort; Grand Hotel Huis ter Duin 
c21-OB-0012 VisNed, URK 
c21-OB-0001 Watersportverbond, NIEUWEGEIN, mede namens Het Platform Waterrecreatie en de 

Vereniging voor Beroepschartervaart 
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Reactie R008 
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Verzonden: Donderdag 13 juli 2017 12: 11 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavels H ollandse Kust (zuid) III/IV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat: Postbus 
Huisnummer: 2 

Postcode: 2040 AA 

Woonplaats: ZANDVOORT 
Telefoonnummer: 
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Gemeente Zandvoort 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten? 
Zie bijlage 

Reactie 

ROOS 
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Gemeente Zandvoort 

Telefoon: 14023 
Fax: 023-5713724 

E-mail: info@zandvoort.nl 
Internet: www.zandvoort.nl 

Postadres: Postbus 2 

2040 AA Zandvoort 

Bezoekadres: Swaluëstraat 2 

 

Bureau Energieprojecten, 

lnspraakpunt Kavels Hollandse Kust (zuid) 111/IV 

Postbus 248 

2042 KO zandvoort 

Bankrekening: NL64 BNGH 0285010034 

Kamer van Koophandel: Nr. 34363858 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Onderwerp: Zienswijze tegen ontwerpkavelbesluiten 111 en IV 

windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) 

Geachte heer/mevrouw, 

Uw kenmerk: 30080 

Ons kenmerk: 2017 /06/000845 
Zaaknummer: 22016-003413 

Informatie: 
Bijlagen: 

VERZONDEN 1 3 JULI 2017 

Datum: 19 juni 2017 

Naar aanleiding van de ontwerpkavelbesluiten 111 en IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) 

(hierna: ontwerpkavelbesluiten) brengen wij hierbij onze zienswiize naar voren, die strekt tot het 

intrekken van de ontwerpkavelbesluiten. 

0. INLEIDING EN SAMENVATIING 

Aanwijzing van de kavels 111 en IV in het windenergiegebied 'Hollandse Kust Zuid' als locatie voor een 

windpark, is in strijd met de Wet windenergie op zee. 

Het vrije uitzicht vanaf het Noord-Hollandse strand over zee zal in belangrijke mate verdwijnen als de 

ontwerpkavelbesluiten definitief worden vastgesteld. Dit is vanuit milieu- en landschappelijk oogpunt 

desastreus. Realisering van windturbines op de kavels 111 en IV heeft daarnaast beduidend grotere 

nadelige gevolgen voor vogels en zeezoogdieren dan realisering op de alternatieve locatie verder uit 

de kust ('IJmuiden Ver'). Om de negatieve ecologische gevolgen voldoende te beperken, zijn veel 

voorschriften nodig die de doelmatigheid van het windpark negatief beïnvloeden. Bovendien heeft 

het in de ontwerpkavelbesluiten aangewezen windmolenpark negatieve financiële gevolgen voor de 

kustgemeenten, Zandvoort voorop, als gevolg van teruglopend toerisme. Ook worden de 

belanghebbenden bij de reeds bestaande windparken in de Noordzee in hun belangen geraakt, 

omdat de geplande nieuwe windparken wind zullen afvangen. 

Op basis van de berekeningen van ECN concludeert het kabinet dat er substantiële meerkosten 

verbonden zijn aan de ontwikkeling van het gebied IJmuiden Ver. Op grond van deze kennis heeft het 

kabinet in de routekaart een afweging gemaakt tussen kosten en andere belangen en besloten om 

allereerst te beginnen met Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord). In de discussie 

over locaties voor windenergie op zee is het bovendien niet een kwestie van of maar en. Zoals het 

kabinet aalilgeeft in de Energieagenda zullen op termijn alle aangewezen windenergiegebieden nodig 

zijn, zowel dichtbij als ver(der) weg. 

1/9 
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De minister gaat er op basis van achterhaalde en onvolledige gegevens vanuit dat IJmuiden Ver' €1,6 

miljard duurder zou zijn dan 'Hollandse Kust'. Het uitgevoerde onderzoek door ECN, rekening 

houdend met alle kostenreducties die blijkens de uitslag van de eerste tender voor Borssele hebben 

plaatsgevonden, is reeds achterhaald door het onderzoek van Roland Berger 'Think Act, beyond 

mainstream' en de uitslag van de tweede tender voor Borssele. Het onderzoek van ECN gaat immers 

nog uit van aanleg- en exploitatiekosten van de windparken op twee kavels bij Borssele van 

gemiddeld 7,27 cent per kWh, terwijl inmiddels bekend is dat voor de kavels 111 en IV van het 

windenergiegebied Borssele de windparken gerealiseerd kunnen worden voor een bedrag van 

gemiddeld 5,45 cent per kWh1. Destijds heeft de minister ervoor gekozen om aanvullend onderzoek 

te laten verrichten door ECN rekening houdend met de eerste tender voor Borssele. Het zou derhalve 

in de lijn der verwachting liggen dat wederom een aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd rekening 

houdend met de tweede tender voor Borssele en de overduidelijk ingezette dalende tendens in de 

kosten van windenergie op zee. Nu dit achterwege is gebleven zijn de ontwerpkavelbesluiten thans 

in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Uit het voor windpark Borssele opgestelde MER bleek al dat de locatie 'IJmuiden Ver' minder 

nadelige ecologische gevolgen veroorzaakt en minder problemen oplevert voor de andere functies 

die de Noordzee vervult (scheepvaart, olie- en gaswinning, en visserij). Vanwege de veel grotere 

afstand zullen de bestaande windparken bovendien geen nadelige effecten ondervinden van 

'IJmuiden Ver'. 

Daarmee scoort 'Hollandse Kust' op nagenoeg alle aspecten die op grond van artikel 3, derde lid, van 

de Wet windenergie op zee van belang zijn (vervulling van maatschappelijke functies van de zee, 

waaronder doelmatig ruimtegebruik van de zee; het milieubelang, waaronder het ecologisch en 

landschappelijk belang; de gevolgen van een aanwijzing voor derden; en kosten) slechter dan 

'IJmuiden Ver'. Door desalniettemin de kavels 111 en IV in 'Hollandse Kust' aan te wijzen als locatie 

voor een windpark, handelt de minister in strijd met de Wet windenergie op zee. 

Bovendien kan op 'IJmuiden Ver' de drievoudige turbinecapaciteit (6.660 MW} worden geplaatst. 

Daarmee wordt de doelstelling uit het Nationaal Energieakkoord (4.500 MW op zee in 2023) ruim 

overtroffen en wordt dan bijna 40% van de elektriciteitsvraag in Nederland door windenergie gedekt. 

Wij roepen de minister en het kabinet dan ook op om de ontwerpkavelbesluiten niet vast te stellen. 

Net als bij de zienswijze tegen de ontwerpkavelbesluiten 1 en Il pleiten wij ervoor dat de focus in 

eerste instantie wordt verlegd naar de locatie 'IJmuiden Ver', zoals tot 2014 het geval was. 

In het vervolg lichten wij deze zienswijze nader toe, waarbij wij achtereenvolgens ingaan op de 

volgende aspecten: 

1. Het wettelijk kader 

ll. De kosten van de aanleg van 'Hollandse Kust' versus 'IJmuiden Ver' 

111. De milieugevolgen van de kavelbesluiten 

IV. De gevolgen van de kavelbesluiten voor de kustgemeenten 

V. Gevolgen van de kavel besluiten voor belanghebbenden bij de bestaande windparken 

VJ. Conclusie 

1 Kamerstukken Il, 2016/17, 33 561, nr. 38. 
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1. HET WETIELIJK KADER 

Een vergunning voor een windpark wordt alleen verleend voor een gebied dat is gelegen binnen een 

kavel dat is aangewezen in een kavelbesluit (artikel 13 Wet windenergie op zee). 

Op grond van artikel 3, tweede lid, Wet windenergie op zee. kan een kavel slechts worden 

aangewezen binnen gebieden die in het nationaal waterplan zijn aangewezen als voor windenergie 

geschikte gebieden. 

De begrenzing van de locatie van een kavel voor een windpark wordt dus voor een belangrijk deel al 

bepaald door de aanwijzing van voor windenergie geschikte gebieden in het nationaal waterplan, in 

dit geval de Rijksstructuurvisie windenergie op zee. 

Voor de locatiekeuze voor windmolen parken op zee die in het nationaal waterplan/de 

Rijksstructuurvisie wordt gemaakt, bevat de wet (Wet windenergie op zee, Waterwet of Wet 

ruimtelijke ordening) echter geen regels. Bovendien staat tegen een rijksstructuurrvisie geen beroep 

open bij de bestuursrechter. 

Met betrekking tot de precieze locatiekeuze voor het windpark die in het kavelbesluit binnen het in 

de Rijksstructuurvisie aangewezen gebied wordt gemaakt, gelden op grond van de Wet windenergie 

op zee daarentegen wel regels. Bovendien staat tegen kavelbesluiten wel beroep open bij de 

bestuursrechter. 

Hoewel de locatiekeuze voor de windparken dus voor een belangrijk deel reeds in de 

Rijksstructuurvisie is gemaakt, kan de locatiekeuze alleen effectief worden bestreden door op te 

komen tegen de kavelbesluiten. 

Wij menen op onderstaande gronden dat de gemaakte locatiekeuze fundamenteel onjuist is en dat 

de ontwerpkavelbesluiten daarom niet moeten worden vastgesteld. 

Op grond van artikel 3, derde lid, Wet windenergie op zee betrekt de minister bij de afweging tot het 

nemen van een kavelbesluit onder andere: 

a. de vervulling van maatschappelijke functies van de zee, waaronder het belang van een doelmatig 

ruimtegebruik van de zee; 

b. de gevolgen van een aanwijzing voor derden; 

c. het milieubelang, waaronder het ecologisch belang met inachtneming van het bepaalde bij of 

krachtens de artikelen S, 6 en 7; 

d. de kosten om een windpark in het gebied te realiseren. 

Ad a. H'et belang van een doelmatig ruimtegebruik van de zee. 

In de memorie van toelichting (MvT) bij de Wet windenergie op zee2 staat dat in het kader van een 

doelmatig ruimtegebruik het beheer van de Noordzee zich (onder meer) richt op efficiente benutting 

van de beschikbare ruimte. Efficient ruimtegebruik wordt onder andere bereikt door windparken 

zoveel mogelijk aansluitend op elkaar te realiseren. (MvT, p. 35) 

Ad b. De gevolgen van een aanwijzing voor derden. 

Tot deze derden behoren de bewoners van de kust, de exploitanten van bedrijven aan de kust en de 

kustgemeenten. Op de nadelige gevolgen voor deze derden wordt onder 111 en IV nader ingegaan. Tot 

deze detrden behoren ook de exploitanten van bestaande windparken. Met de ligging van 

windparken ten opzichte van elkaar moet rekening gehouden worden, zodat deze elkaars wind zo 

min mogelijk afvangen (MvT, p. 10). Op de nadelige gevolgen voor deze derden wordt onder V nader 

ingegaan. 

2 Kamerstukken Il 2014-2015, 34 058, nr. 3. 
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Ad c. Het milfeubelang. 

Het betrokken milieubelang bestaat onder meer uit de cultuurhistorische waarde van het behoud 

van een vrije horizon aan de kust, uit het belang van het behoud van het vrije uitzicht over de zee 

{belevingswaarde), alsmede uit het landschappelijk belang van dit vrije uitzicht. 

Ad d. De kosten om een windpark in het gebied te realiseren. 

Hierover vermeldt de memorie van toelichting onder meer het volgende: "In het nationaal waterplan 

zijn meerdere gebieden aangewezen als geschikt gebied. De kosten voor het realiseren van een 

windpark varieert per gebied. Hierbij speelt afstand tot de kust, waterdiepte en bijvoorbeeld de 

ligging van de windparken ten opzichte van elkaar een rol. De afweging kan ook tot gevolg hebben 

dat binnen het gebied dat is aangewezen in het nationaal waterplan (voorlopig) geen kavels worden 

aangewezen." (MvT, p. 36) 

Deze aspecten komen vanwege het belang dat de minister aan de onderscheidenlijke aspecten heeft 

gehecht, in de volgende onderdelen van de zienswijze in omgekeerde volgorde nader aan de orde. 

ll. DE KOSTEN VAN DE AANLEG VAN 'HOLLANDSE KUST' VERSUS 'IJMUIDEN VER' 

De keuze voor de locatie 'Hollandse Kust' in de ontwerp Rijksstructuurvisie en - daarop 

voortbouwend - in de ontwerpkavelbesluiten, is gebaseerd op één enkel uitgangspunt, namelijk dat 
het alternatief 'Umuiden Ver' €1,6 miljard duurder zou zijn, hetgeen gebaseerd is op het onderzoek 

van ECN. Nu er sprake is van gewijzigde feiten en omstandigheden - gezien de uitslag van de tweede 
tender van Borssele en de dalende tendens in de kosten van windenergie op zee - kan het onderzoek 

van ECN niet ten grondslag worden gelegd aan de kavelbesluiten. 

Standpunt kabinet 

Op basis van de berekeningen van ECN concludeert het kabinet dat er substantiële meerkosten 

verbonden zijn aan de ontwikkeling van het gebied IJmuiden Ver. Op grond van deze kennis heeft het 

kabinet in de routekaart een afweging gemaakt tussen kosten en andere belangen en besloten om 

allereerst te beginnen met Borssele, Hollandse Kust (zuid} en Hollandse Kust (noord}. In de discussie 

over locaties voor windenergie op zee is het bovendien niet een kwestie van of maar en. Zoals het 

kabinet aangeeft in de Energieagenda zullen op termijn alle aangewezen windenergiegebieden nodig 

zijn, zowel dichtbij als ver( der) weg. 

Standpunt gemeente Zandvoort 

De gemeente Zandvoort heeft grote twijfels of onder de huidige feiten en omstandigheden nog altijd 

sprake is van substantiële meerkosten voor een ontwikkeling van het gebied IJmuiden Ver. De door 

het kabinet gemaakte afweging tussen kosten en andere belangen is niet terug te vinden in de 

kavelbesluiten en is thans onverdedigbaar. Het gebied IJmuiden Ver scoort immers beter op alle 

andere genoemde belangen als bedoeld in artikel 3, derde lid, Wet windenergie op zee en zou 

derhalve op de eerste plaats moeten komen ln de routekaart van het kabinet. 

Nu door het kabinet is aangegeven dat op termijn alle aangewezen windenergiegebieden - waarbij 

dient te worden opgemerkt dat een enkele verwijzing naar de Energieagenda een gebrekkige 

motivering is - zijn er geen redenen om het gebied IJmuiden Ver als laatst te ontwikkelen. 

Sterker nog, IJmuiden Ver ligt juist voor de hand nu er generieke kennisleemtes bestaan met 

betrekking tot de ecologische effecten tijdens de bouw, exploitatie en verwijdering van het windpark 

voor de Hollandse Kust (zuid). Door IJmuiden Ver eerst te ontwikkelen kunnen deze kennisleemtes 

worden ingevuld door het opzetten van een monitorings- en evaluatieprogramma. Aangezien de 

Hollandse Kust blijkens de MER van windpark Borssele slecht scoort op ecologie (zie onderstaande 

tabel), kan deze monitorings- en evaluatieprogramma van grote waarde zijn, mits IJmuiden Ver eerst 

ontwikkeld wordt. 

4/9 

 

12 van 247

BEP
Getypte tekst
R008

BEP
Getypte tekst



Ecologie 

Landschap 

Andere functies 

Kosten 

Vogels 

Zeezoogdieren 

Zichtbaarheid 

Scheepvaartveiligheid 

Olie- en gas 

Visserij 

negatieve effecten verwach t. grote belemmering/veel mitigerende maatregelen nodig; rela

tief hoge kosten 

Oranje 

Geel 

beperkt negatieve effecten verwacht. mogelijke belemmering/weinig mit1gerende maatre

gelen nodig; relatief matige kosten 

beperkt negatieve effecten verNacht. geen belemmering/geen mitigereode maatregelen 

nodig: relatief beperkte kosten 

- weinig tot geen negatieve effecten verwacht: relatief lage kosten 

Tabel 1 Beoordeling van de windenergiegebieden (bron: Milieueffectrapport Kavelbesluit Borssele d.d. 13 november 2015) 

Het centrale argument dat aan de ontwerpkavelbesluiten ten grondslag ligt - te weten dat de buiten 
het gezichtsveld vanaf het strand gelegen locatie 'IJmuiden Ver' veel duurder zou i:ljn - is discutabel. 
De bestreden kavelbesluiten zijn uitsluitend gebaseerd op het kostenaspect. In hoeverre het 

kostenaspect is afgewogen tegen de overige genoemde belangen in artikel 3, derde lid, Wet 
windenergie op zee is niet weergegeven. De ontwerpkavelbesluiten wekken de indruk dat de overige 
genoemde belangen - milieubelang, doelmatig ruimtegebruik op zee en gevolgen voor derden - per 
definitie van ondergeschikt belang zijn aan het belang met betrekking tot de kosten om een 
windpark in het gebied te realiseren. Een dergelijke belangenafweging vindt geen steun in de Wet 

windenergie op zee, dan wel in de daaraan ten grondslag liggende parlementaire stukken. Van een 
zorgvuldige belangenafweging is derhalve geen sprake. 

111. DE MILIEUGEVOLGEN VAN DE KAVELBESLUITEN 

Uit het onderzoek dat is verricht voor het MER voor Windpark Borssele is bekend dat 'IJmuiden Ver' 

op alle milieuaspecten, dat wil zeggen vogels, zeez.oogdieren en landschap/zichtbaarheid (en 

overigens ook op de overige aspecten van scheepvaartveiligheid, olie- en gaswrnning en visserij) 

beter scoort dan 'Hollandse Kust'. Met andere woorden: 'Hollandse Kust' scoort op al deze punten 

slechter. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in tabelvorm ook opgenomen in het MER voor 

Kavelbesluit 1, p. 20 (zie tabel 1). 

Wat betreft de ecologische aspecten blijkt uit tabel 1 dat voor zowel vogels als zeezoogdieren 

negatieve effecten worden verwacht van een windpark in 'Hollandse Kust', en dat veel mitigerende 

maatregelen nodig zijn tegen relatief hoge kosten. Dat inderdaad veel mitigerende maatregelen 

nodig zijn, blijkt uit de veelheid aan voorschriften die hiertoe aan de beide ontwerpkavelbesluiten 

moesten worden verbonden. Ondanks deze mitigerende maatregelen zullen zich negatieve 

ecologische effecten voordoen. 
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Door de locatiekeuze voor 'Hollandse Kust' verdwijnt het nu nog grotendeels vrije uitzicht over de 

Noordzee. Blijkens de MER kavel 111 en IV van 26 april 2016 zijn de windparken Hollandse Kust (zuid) 

43% van de tijd gedurende de zomermaanden zichtbaar vanaf het dichtstbijzijnde punt op het land 

(Scheveningen) en 5% van de tijd in Zandvoort. Met name voor Zandvoort wordt een te optimistisch 

beeld geschapen. Het bestaande windpark Prinses Amalia en Luchterduinen is gedurende de 

zomermaanden een groot deel van de dag zichtbaar. Het had derhalve op de weg gelegen van de 

minister om de bestaande windparken mee te nemen in het onderzoek naar het aspect 

'zichtbaarheid'. Overigens is ook bij de ontwikkeling van het windpark Prinses Amalia uitgegaan van 

een veel te optimistisch zichtbaarheidspercentage (zie onderzoek ECOFYS d.d. 17 december 2012). 

In paragraaf 9.5.S van de MER wordt bevestigd dat de kust en zee worden gewaardeerd om de 

weidse uitzichten, de rust en de ruimte. Windturbines in zee kunnen ervaren worden als storende 

elementen, die het weidse uitzicht aantasten en verstorend werken voor de rust en de ruimte. 

Voorgaande wordt bevestigd door de onderzoeken van Coeterier et al. (1997) en Oe Vries et al. 

(2008) waarin wordt geconcludeerd dat de bouw van windturbines op eilanden of kust als storend 

worden ervaren. 

In 2010 heeft Royal HaskoningDHV een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de aanwezigheid 

van windparken op recreatie, kusttoerisme en huizenprijzen. Uit dit onderzoek kwamen als 

belangrijkste elementen voor de beleving van de zee de volgende aspecten naar voren: ruimte en 

oneindigheid, ongereptheid en natuurlijkheid, rust en eenheid. Een topbeleving aan de kust is op de 

heldere dagen de beleving van de ondergaande zon. 

Voor Zandvoort geldt dat een beleving van de ondergaande zon op heldere dagen niet meer mogelijk 

is. Dit wordt ook onderschreven door het PlanMER 2016 van Royal HaskoningDHV, waarin wordt 

geconcludeerd dat voor Zandvoort vrij zicht onmogelijk is (zie afbeelding 1). Zandvoort wordt 

hiermee als een van de grootste toeristische kustgemeenten onevenredig hard getroffen. 
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Afbeelding 1 De vulling van de beeldhoek op basis van de gebieden aangewezen In NWP! en de Rljksstructuurvisie 

Windenergie op Zee, waarbij de zichtafstand op 30 km ligt. 
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Op grond van het vorenstaande is de conclusie dat de ontwerpkavelbesluiten op gespannen voet 

staan met artikel 3, derde lid, aanhef en onder c, van de Wet windenergie op zee. 

IV. DE GEVOLGEN VAN DE KAVELBESLUITEN VOOR DE KUSTGEMEENTEN 

Door aantasting van het vrije uitzicht vanaf het strand over de zee lijden de kustgemeenten grote 

economisctie schade. Vanwege de relatief sterke afhankelijkheid van het toerisme zullen met name 

de gemeenten Zandvoort, Noordwijk en Bergen de gevolgen ondervinden van teruglopend 

toerisme.3 

Deze schade is niet goed in kaart gebracht in de onderzoeken die de minister heeft laten uitvoeren 

en is in werkelijkheid veel groter. 

In de eerste plaats wordt door de minister uitgegaan van bezoekersaantallen die vele malen lager 

liggen dan de cijfers die wij uit onze onderzoeken en eigen ervaringen kennen. 

In de tweede plaats is het economisch nadeel niet juist berekend omdat de schade die wordt 

veroorzaakt door het verlies van werkgelegenheidsplaatsen in de toeristische sector aan de kust niet 

is meegenomen. De reden die hiervoor wordt gegeven, is dat door het lange-termijnevenwicht op de 

arbeidsmarkt een baan die verdwijnt in de toeristische sector aan de kust door een verschuiving van 

bestedingen en activiteiten elders (in een andere sector en/of locatie) weer gecreëerd zal worden 

(Decisie 25 januari 2016, p. vi). Dit is een onjuiste redenering. Indien de windmolens verder op zee 

buiten het zicht worden geplaatst, zullen immers de positieve gevolgen voor de werkgelegenheid in 

de windmolensector samengaan met het uitblijven van negatieve gevolgen voor de toerismesector 

aan de kust. Door windmolens in het zicht te plaatsen is er per saldo dus een negatief effect voor de 

werkgelegenheid, en niet een neutraal effect zoals door Decisio wordt voorgesteld. 

Op grond van voorschrift 2.16 dat aan de ontwerpkavelbesluiten is verbonden, spant de 

vergunninghouder zich aantoonbaar in om met inachtneming van geldende regelgeving het park 

zodanig te ontwerpen te bouwen en te exploiteren dat het windpark actief bijdraagt aan versterking 

van lokale en regionale economie. De vergunninghouder stelt daartoe een plan van aanpak op en 

dient dat uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de start van de bouw in bij de minister van Economische 

Zaken. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform dit plan van aanpak. 

Van dit voorschrift valt weinig te verwachten. Het gaat om een inspanningsverplichting, niet om een 

resultaatsverplichting. Verder is niet nader bepaald wat moet worden verstaan onder lokale en 

regionale economie. Bovendien is nagelaten om te bepalen dat de minister moet hebben ingestemd 

met het plan van aanpak alvorens de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. 

Bij de berekening van het economisch nadeel door afnemend toerisme is verder geen rekening 

gehouden met het feit dat de windmolenparken sterk afbreuk zullen doen aan de beleving van de 

zonsondergang, wellicht de meest karakteristieke beleving die een bezoeker van het strand kan 

hebben. 

In de kavelbesluiten 111 en IV Hollandse Kust (zuid) (p. 25-26) is met betrekking tot recreatie en 

toerisme overwogen dat een windpark in geringe mate negatieve effecten kan hebben op de 

kustrecreatie en toerisme en de wijze waarop mensen de beleving van het zeelandschap beoordelen. 
Voorts is overwogen dat gelet op het grote belang van windenergie, en de geringe negatieve effecten 

in vergetijking met het positieve effect op de maatschappelijke kosten, deze negatieve effecten als 

aanvaardbaar worden beschouwd. 

3 Decîsio, Regfonole effecten windmolenporken op zee. Maatschappelijke effecten en analyse regionool economiscl1e impact, 25 januari 
2016, p. vii. 
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In de Rijksstructuurvisie is aangegeven dat de aanleg en de exploitatie van windparken op zee 

positieve werkgelegenheidseffecten oplevert, ook voor de kustregio met name in plaatsen die een 

haven hebben. Blijkens het onderzoek van Decisio geldt voor Zandvoort dat er een potentiele afname 

van bestedingen is van 11,7 miljoen euro en een afname in werkgelegenheid van 149 FTE4• 

De gemeenteraad van Zandvoort heeft op 26 januari 2010 de structvurvisie 'Parel aan Zee+' (en dus 

niet 'Windmolens aan Zee'!) vastgesteld. Toerisme en recreatie vormt de economische motor van 

Zandvoort. Ontwikkelingen van de gemeente Zandvoort zijn dan ook hoofdzakelijk gericht op het 

ontwikkelen en versterken van het toerisme en economie. Ter illustratie wordt verwezen naar de 

lopende gemeentelijke projecten, zoals Badhuisplein, Watertorenplein en het Stationsplein5. 

Het dagelijks bestuur van Zandvoort gaat graag in gesprek met de minister over de huidige en 

toekomstige ontwikkelingen van Zandvoort als badplaats mede in het licht bezien van de aan te 

leggen windparken. 

Op grond van het vorenstaande in de conclusie dat de ontwerpkavelbesluiten op gespannen voet 

staan met artikel 3, derde lid, aanhef en onder b en c, van de Wet windenergie op zee. 

V. GEVOLGEN VAN DE KAVELBESLUITEN VOOR BELANGHEBBENDEN BIJ DE BESTAANDE WINDPARKEN 

Door de kavelbesluiten vermindert de opbrengst van de bestaande windparken voor de Hollandse 

kust. 

Uit onderzoek dat ECN in opdracht van de minister heeft uitgevoerd, blijkt dat realisatie van 

windmolenpark 'Hollandse Kust (Zuid)' conform de ontwerpkavelbesluiten tot een afname van de 

energieopbrengst van de drie bestaande windparken leidt. In de 'Ontwerpkavelbesluiten 111 en IV 

windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)', p. 27, staat hierover het volgende vermeld: 

Uit onderzoek
11 is gebleken dat de energieopbrengst van Luchterduinen, als gevolg van de realisatie van alle vier 

de kavels van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), maximaal 7,8 % lager zal zijn. Voor windpark Egmond 

aan Zee en het Prinses Amalia windpark wordt de afname van de energieopbrengst berekend op 1,6 %. 

Het onderzoek waarnaar wordt verwezen is een rapport van ECN, Scoping analysis of the potential 

yield of the Hollandse Kust (zuid) wind farm sites and the inf/uence on the existing wind farms in the 

proximity, 2016, gepubliceerd op de website van ECN. 

De genoemde percentages van de afname van de energieopbrengst zien op alle vier de kavels van 

'Hollandse Kust (zuid)'. De effecten van alleen de kavels 111 en IV zullen uiteraard geringer zijn. Dat 

deze een negatief effect hebben op de opbrengst van de bestaande parken, wordt evenwel bevestigd 

in de MER's voor beide kavelbesluiten (zie bijvoorbeeld MER kavel 111, paragraaf 10.16, p. 262). 

Voor de locatie 'Hollandse Kust Noord' zijn de effecten op de bestaande windparken voor zover ons 

bekend nog niet In beeld gebracht. Het is echter wel zeker dat ook deze locatie negatieve gevolgen 

zal hebben voor de opbrengst van de bestaande parken, met name voor het Prinses Amalia windpark 

(dat notabene fn het aangewezen gebied voor 'Hollandse Kust Noord' ligt) en voor windpark Egmond 

aan Zee (dat op heel korte afstand van dit gebied ligt). 

Vanwege de veel grotere afstand zullen de bestaande windparken van 'IJmuiden Ver' geen nadelige 

effecten ondervinden. 

• Decisio, Nieuwe belevingsonderzoek en de regionale effecten van windmolenporken op zee, 3 juni 2016, p. 5. 

' http //www

.

zJnd voort

.

nl/piotcct�n/ . 
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Ook om bovenstaande redenen is de conclusie dat de ontwerpkavelbesluiten op gespannen voet 

staan met artikel 3, derde lid, aanhef en onder b, van de Wet windenergie op zee. 

Vl. CONCLUSIE 

De aspecten die op grond van artikel 3, derde lid, van de Wet windenergie op zee van belang zijn bij 

het nemen van een kavelbesluit zijn : 

'r vervulling van maatschappelijke functies van de zee, waaronder doelmatig ruimtegebruik van de zee; 

'r het milieubelang, waaronder het ecologisch en landschappelijk belang; 

:..- de gevolgen van de aanwijzing van een gebied voor derden; 

:;;.. de kosten. 

De locatie 'Hollandse Kust' scoort op de meeste onderdelen, zo niet alle onderdelen, slechter dan 

'IJmuiden Ver'. Door desalniettemin de kavels lil en IV in 'Hollandse Kust' aan te wijzen als locatie 

voor een windpark, handelt de minister in strijd met de Wet windenergie op zee. Wij verzoeken de 

minister dan ook om de ontwerpkavelbesluiten in te trekken en de focus (in eerste instantie) te 

verleggen naar de locatie 'IJmuiden Ver'. 

In het definitieve kavelbesluit 1 en Il Hollandse Kust (zuid) hebben wij waargenomen dat meerdere 

onderdelen van onze zienswijze niet zijn voorzien van een reactie. Dat geldt in het bijzonder voor de 

aandacht die wij als gemeente vragen voor het compenseren van de negatieve effecten voor 

Zandvoort bij de komst van de windparken op zee. 
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Zienswijzen 0001 tot en met 0012 
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Verzonden: Dinsdag 13 juni 2017 15:35 

Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Kavels Hollandse Kust (zuid) III/IV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat: Wattbaan 
Huisnummer: 31 49 

Postcode: 3439 ML 
Woonplaats: NIEUWEGEIN 
Telefoonnummer: 030-7513700 

E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Watersportverbond 
Mede namens: Het Platform Waterrecreatie en de Vereniging voor Beroepschartervaart. 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten? 
Voor de opmerkingen van het Watersportverbond, het Platform Waterrecreatie en de 
Vereniging voor Beroepschartervaart verwijs ik u naar de bijgevoegde zienswijze. 

Reactie 
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é watersportverbond 

Wattbaan 31-49 
Postbus 2658 
3430 GB Nieuwegein 

Tel. 030-751 37 00 

www.watersportverbond.nf 
info@watersportverbond.nf 

: U47210-064/17 

Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt Kavels Hollandse Kust 
(zuid) 111/IV 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Nieuwegein, 13 juni 2017 

Kenmerk 
Betreft : Zienswijze Ontwerpl<avelbesluiten Hollandse Kust (zuid) 111 en IV 

Geachte mevrouw , 

0001 
Een leven lang 

zorgeloos 
watersporten 

Hierbij ontvangt u de gezamenlijke Zienswijze Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) 111 en IV 
opgesteld en gedragen door het Watersportverbond, het Platform Waterrecreatie en de Vereniging voor 
Beroepschartervaart. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van de contactpersonen genoemd in de zienswijze. 

Bijlage: Zienswijze Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) lil en IV 

delta lloyd 
Official Partner 

20 van 247



Windenergiegebied Hollandse Kust Zuid (HKZ) 

kavelbesluit 111 en IV 

Zienswijze voor de kleine scheepvaart (recreatievaart) 

Deze zienswijze is gemaakt en wordt gedragen door: 

»Watersportverbond (Koninklijk Nederlands Watersport Verbond - KNWV) 

»Platform Waterrecreatie (Nederlands Platform voor Waterrecreatie - NPvW) 

»Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) 

� 
è watersportverbond 

Nieuwegein, 12 juni 2017 

. -
•ou 

Platform 
\VaterRe atie 
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Inleiding 

In de voorliggende Kavel besluiten voor HKZ 111 en IV is rekening gehouden met het onder 

voorwaarden openstellen van deze windparken voor schepen kleiner dan 24 meter. Deze keuze 

wordt volledig ondersteund door de hierboven genoemde organisaties. Als deze openstelling 

gerealiseerd wordt is er geen enkele aanleiding voor bovengenoemde organisaties bezwaar te 

maken tegen dit kavelbesluit. Wel willen wij enige kanttekeningen plaatsen. 

Standpunten 

Doorvaart en "corridors" 
Aan onze argumenten met betrekking tot het toestaan van doorvaart voor schepen met een lengte 

<24 meter wordt grotendeels en onder voorwaarden tegemoet gekomen in NWP2 en bijbehorende 

Maatregelen. 

Behoudens de sportvisserij vaartuigen bestaat een groot deel van de recreatievaart uit zeilschepen. 

De koers van deze zeiljachten is sterk afhankelijk van de windrichting en de (getijde) stroming. Het 

varen van een vooraf vastgestelde rechtstreekse koers is daardoor niet altijd mogelijk en het gebruik 

van de motor bij enige zeegang meestal geen optie. 

De binnen de kavels ontstane ruimten mogen daarom niet leiden tot een verplicht gebruik van deze, 

ook wel corridors genoemde, banen. 

Daarbij kan de status van deze corridors aanleiding geven tot verwarring. Omdat de breedte hiervan 

minder dan 2 zeemijlen bedraagt kan dit aanleiding zijn deze corridors als nauw vaarwater te 

bestempelen .. 

Dat betekent dat voorschrift 9 van de Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee (BVA) van 

kracht wordt. Een voorschrift dat een strikt regime van het houden van stuurboordzijde van het 

vaarwater oplegt en daarbij bepaalt dat zeilvaartuigen en vaartuigen met een lengte <20m de 

doorvaart van een schip dat slechts in het nauwe vaarwater kan (mag) varen(in dit geval dus een 

schip met een lengte tussen de 24 en 45 meter) niet mag belemmeren. 

Ook het oversteken van een tot nauw vaarwater bestempelde corridor is aan beperkingen 

onderhevig. 

Het zal in bovengenoemde gevallen problemen opleveren onderscheid te maken tussen een schip 

waarvan de lengte net kleiner is dan 24 meter en dus door het park mag varen, maar groter dan 20 

meter en de beperkingen uit BAZ Vs 9 voor dit schip in de corridor niet gelden. 

Doorvaarverbod gedurende de nachtelijke uren 
Een genoemde voorwaarde is, dat het niet is toegestaan om tussen zonsondergang en zonsopkomst 

(bij nacht) in de parken te verblijven. Deze voorwaarde lijkt gestoeld op de wens om visuele 

handhaving mogelijk te maken (verbod op vissen met netten) en de beperkte mogelijkheden bij SAR 

operaties. 

Het verbod 's nachts door de parken te varen, leidt er toe dat kleine schepen gedurende de donkere 

periode gedwongen worden in de buurt van de verkeersbanen van en naar de Rotterdamse en 

Amsterdamse havens te varen. De beperkte zichtbaarheid van de navigatie verlichting( volgens de 

eisen van de BVA 1 vs 29, 1 cq 2 zeemijlen voor schepen met een lengte <12m en 2 zeemijlen als de 

lengte meer dan 12 meter bedraagt) en de achtergrond verlichting van de betreffende 

havengebieden zullen er voor zorgen dat kleine schepen die buiten het windturbine park varen door 

grote schepen nauwelijks opgemerkt worden. 

Wij zijn van mening dat een doorvaarverbod gedurende de nachtelijke uren gevaarlijke situaties 

oplevert en verzoeken u om voor deze "niet-route gebonden kleine scheepvaart" een risico analyse 

uit te laten voeren naar de effecten van het juist in de donkere perioden dwingen van deze schepen 

te varen in de nabijheid van de scheepvaartroutes (buiten de windparken). 
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Daarbij wordt opgemerkt dat met de geplande uitbreiding van de windparken op de Noordzee het 

niet langer mogelijk is voor de zeilende recreatievaart om gebieden met windparken alleen bij 

daglicht te passeren. 

Eén van de belangrijkste aanleidingen voor het toestaan van doorvaart, het is veiliger voor een klein 

schip om door een windturbine park te varen, dan in de nabijheid van de grote scheepvaart, wordt 

gedurende de nacht dus teniet gedaan. 

Het argument dat SAR operaties gedurende de nachtelijke uren in een windturbinepark bemoeilijkt 

worden kan terecht zijn, maar een vaartuig dat in moeilijkheden raakt in de nabijheid van een 

windturbine park, kan binnen de tijd dat de SAR operatie op gang komt, door de getijstromen en 

wind, ook een windturbine park binnen gedreven zijn. 

Knelpunt is echter dat bij Ronde 1 en 2 windparken de palen binnen de windparken niet 

noodzakelijkerwijs voorzien zijn van lichten op zee niveau. 

Teneinde in de toekomst op basis van opgedane ervaring de mogelijkheid te kunnen bieden om 

doorvaart ook 's nachts te kunnen toestaan is het verzoek om te onderzoeken of lichten op 

zeeniveau kunnen worden opgenomen in de specificaties van de individuele turbines. Achtergrond is 

dat aanbrengen van deze voorziening bij de bouw zeer beperkte kosten met zich meebrengt terwijl 

het retrofitten op bestaande installaties aanzienlijk duurder zal zijn. 

In dit verband verwijzen wij naar het in februari 2014 door voornoemde organisaties 

uitgebrachte "Gezamenlijk Standpunt van de Recreatieve Scheepvaart ten aanzien van 

Windenergieparken op het Nederlandse Deel van de Noordzee". Daarin is de volgende tekst 

opgenomen: 

Dagmerken en verlichting 

Windturbines dienen voor de scheepvaart duidelijk zichtbaar te zijn conform de door de IALA 

gestelde voorschriften. Tot een hoogte van 12 meter boven het wateroppervlak geschilderd in een 

helder gele kleur. Des nachts moet, om doorvaart bij nacht mogelijk te maken, middels een niet 

verblindend strijklicht, het nummer van de individuele turbine alsmede de naam van het betreffende 

windturbinepark zichtbaar zijn. 

Samenvattend 

Geen bezwaar tegen de ligging van de kavels 111 en IV van het windturbinepark HKZ mits: 

• Doorvaart voor schepen < 24 meter, bij voorkeur onbeperkt, wordt toegestaan; 

• Een goede markering en in de kaart aangegeven positionering van de individuele turbines wordt 

verzorgd; 

• Geen corridors gevormd worden die aanleiding kunnen geven tot verwarrende verkeerssituaties 

en beperkingen opleveren in het volgen van de voor het kleine schip veiligste koers; 

• Het ontstaan van gevaarlijke nabijheidsituaties met grote scheepvaart ten alle tijden wordt 

vermeden; 
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Contactadressen 

Koninklijk Nederlands Watersport Verbond 
Postbus 2658 

3430 GB Nieuwegein 

www.waterportverbond.nl 

www.watersporters.nl 

info@watersportverbond.nl 

Contactpersoon 

 (lid Regioteam Noordzee) 

 

E-mail: beacon.ak@planet.nl 

Nederlands Platform voor Waterrecreatie 
  

 

www.platformwaterrecreatie.nl 

Contactpersoon 

 (gemachtigd vertegenwoordiger voor WoZ) 

 

E-mail:secretaris@npvw.nl 

BBZ - Vereniging voor beroepschartervaart 
Kuipersdijk 17 

1601 CL Enkhuizen 

www.debbz.nl 

info@debbz.nl 

Contactpersoon 

 (directeur) 

 

E-Mail

0001 

24 van 247



Verzonden: Dinsdag 13 juni 2017 19:52 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavels Hollandse Kust (zuid) III/IV 

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

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Het vrije uitzicht wordt aangetast als er nog meer windmolens tevens dichterbij worden 
geplaatst, je ziet ze nu al af en toe en als het donker is zie je onophoudelijke rode lichtjes 
aan- en uitflitsen. De waarde van het pand zal verminderen en het aantal toeristen zal 
mogelijik afnemen en daarmede ook de vraag naar vakantiewoningen. Ook de 
werkgelegenheid kan verminderen als de toeristen liever elders gaan vertoeven 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
IJmuiden ver is een veel betere locatie die inmiddels ook veel goed koper is geworden. 

Reactie 
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Verzonden: Maandag 19 juni 2017 11:39 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavels Hollandse Kust (zuid) III/IV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie:  
Mede namens: kw4 kw 5 ijm 22 wr 244 ijm 8 kw 1 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Wij maken ons grote zorgen over de impact van grote windmolenparken op de Noordzee. 
Zeker binnen de twaalf mijl. Juist die plek word door de Europese commissie als een zeer 
delicaat gebied benoemd, en als zodanig ook beschermd. 

Er is bijna tot geen onderzoek gedaan wat de windmolenparken en elektrische kabels doen 
op de visbestanden. Ook maken we ons grote zorgen wat de herrie doet bij de bruinvissen. 
We zien dat er de laatste jaren, sinds er winmolenparken gekomen zijn, het gedrag van de 
bruinvissen verandert. 
Ze vallen ten prooi aan de zeehonden. Daar willen we meer onderzoek over voordat deze 
parken er komen. 
Ten derde maken we ons zeer grote zorgen over het ruimte gebrek dat we op zee, maar 
speciaal binnen de twaalf mijl, gaat ontstaan. 
Er zijn al natuurstroken, aanvaar routes, ankerplaatsen, plastic opvang installaties en een 
proeftuin voor het kweken van zeewier. 
Er blijft nog een klein gebied over voor de traditionele vissers waardoor er overbevissing 
komt. 
Het wegvallen van banen juist in de kustvisserij zal de kustgemeente schaden. 
En juist om de kustvisserij, en het delicate gebied van de kust te beschermen is de 
twaalfmijls zone door Europa ingesteld. 
Wij willen dus 
1 onderzoek voor de bruinvissen 
2 onderzoek naar de visbestanden 
3 wij denken dat de twaalfmijlzone beschermt is, en daar dus niet gebouwd mag worden. 
4 de Noordzee als gezonde zee, met een visbestand die heel goed is ook beschermd zou 
moeten word en. 

Reactie 
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Verzonden: Maandag 10 juli 2017 11:32 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavels Hollandse Kust (zuid) III/IV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   

Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten? 
ja 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
ja 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
ja horizon vervuilend 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Schade voor het toerisme 

Reactie 
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Verzonden: Maandag 10 juli 2017 22:08 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavels Hollandse Kust (zuid) III/IV 

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

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten? 
Vleermuizen 
1. Vlieg route is wel bekend 
Over de vliegroute van de Ruige Dwergvleermuis over de Noordzee is inmiddels veel meer 
duidelijk geworden, dan u in dit ontwerpkavelbesluit vermeld. U gaat uit van verouderde 
informatie. 
Op basis van de huidige inzichten is de vliegroute van de Ruige Dwergvleermuis 99% 
bekend, echter nog niet met voldoende wetenschappelijke waarnemingen op zee 
aangetoond. 
De vliegroute over de Noordzee vanuit Nederland naar de UK is 99% bekend, doordat iedere 
deskundige weet dat de Vrouwelijke Ruige Dwergvleermuis in de zomer vanuit Oost Europa 
naar de Hollandse Kust trekt om daar te paren met Mannetjes Ruige Dwergvleermuizen die 
veel minder trekgedrag vertonen. Deze mannetjes overwinteren in de duinen of de stedelijke 
omgeving. Na die paring trekken alle Vrouwelijke Ruige Dwergvleermuizen over de 
Noordzee naar de UK of verder naar het zuiden. De trek vliegroute wordt in het recente 
onderzoek [1] aangegeven als richting westzuidwest. Uitgaande van het vertrekpunt in de 
Hollandse Duinen zal de vliegroute dwars door de HKZIV windpark gaan! 
In paragraaf 7.3.2 is door U op blz 49 beschreven dat er in de MER en KEC is aangegeven 
dat er nog een grote leemte in kennis bestaat over de mitigatie en vlieg route van de 
vleermuizen over de Noordzee. Op basis hiervan stelt u dat u nog niets weet over de 
mitigratie vliegroute, waardoor een afweging voor een alternatieve locatie bij IJmuidenver 
geen verschil zal opleveren. Tevens geeft u aan dat u een uitgebreid onderzoekprogramma 
Wozep heeft gestart en u baseert op de zeer beperkte gemeten waarnemingen en de sterfte 
kans baseert op expert judgement onafhankelijk van de locatie. Dat is onbehoorlijk bestuur, 
want u bevraagt de deskundigen niet of de alternatieve locatie IJmuidenver mogelijk een 
veiligere keuze is. U volgt te star het door u uitgezette beleid teneinde de investeerders een 
stabiele omgeving te bieden, en slachtoffert daarmee het voortbestaan van de Ruige 
Dwergvleermuis. 
U neemt een onnodig risico bij de locatiekeuze HKZ III en IV door een windpark te realiseren 
in een langgerekte strook van 33 km in de 10-12 Nm zone voor de Hollandse Kust precies in 
de vliegroute van de Ruige Dwergvleermuis. Wanneer het windpark in de vorm van een 
compacte vierhoek van 11km bij IJmuidenver wordt gerealiseerd ligt dit tevens buiten de 
mitigratie vliegroute. Indien er meer kennis is opgedaan vanuit het Wozep zou de locatie 
HKZ III en IV pas overwogen mogen worden. Ik verwijs naar de argumenten van Stichting 
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Vrije horizon dat Ijmuidenver een financieel haalbaar alternatieve locatie is. 

2. Voorschrift 4.4 mitigerende maatregelen stilstandsvoorziening 

Er is een vergunningsvoorschrift opgenomen dat de windturbines na zonsondergang 
worden afgeschakeld in de periode half augustus tot eind september indien de windsterkte 
kleiner is dan 5 m/s. 
a. De keuze van de periode en de windsterkte is niet conservatief. Het voorschrift moet 
op basis van monitoring gegevens aangescherpt kunnen worden. 
b. Een voorschrift om het windpark ook bij terugkeer in de lente stil te leggen ontbreekt 
echter nog. Daarom zou er een aanvullend voorschrift moeten komen waarin ook 
detectiesystemen geïnstalleerd moeten worden om tijdig massale vleermuistrek waar te 
nemen en de turbines daarop af te schakelen. Dit bestaat reeds voor de vogeltrek. 
Daarnaast zou ook een afschriksysteem op de turbine geïnstalleerd moeten worden. 

3. Voorschrift 5 Monitorings- en Evaluatieprogramma 
In het voorschrift Evaluatie en Monitoring wordt niet gesproken over het Wozep ecologisch 
onderzoeks programma waarbij het rijk de hele verantwoordelijkheid naar zich heeft 
toegetrokken, en de windpark exploitanten ontlast van hun eigen verantwoordelijkheid om 
ecologische schade te beperken, continue te verlagen en te streven naar excellentie in 
operatie. Het is volslagen onduidelijk hoe nieuwe onderzoeksresultaten vertaald worden in 
aanvullende eisen aan de bestaande wind parken en hoe de financiële gevolgen worden 
afgehandeld. Er dient gelijk bij nucleaire installaties gebruikelijk is een periodieke 
herbeoordeling op ecologische effecten plaats te vinden, zodat de stand der techniek in de 
bescherming van de milieu en ecologie gewaarborgd wordt. 

4. Verbeelding (zie bijlage) 
In het reactiedocument van de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied 
Hollandse Kust die inmiddels is vastgesteld, is mijn zienswijze 79.2 door het rijk samengevat 
tot: 
Geeft aan, dat het ontwerpbesluit strijdig is met de Flora- en faunawet (art. 9) en Wet 
windenergie op zee (art. 6) i.r.t. het opzettelijk doden en verwonden van de ruige 
dwergvleermuis. Dit 
vergt verplaatsing naar IJmuiden Ver i.p.v. mitigerende maatregelen om effecten uit te 
kunnen sluiten. 
Uitstekend verwoord en daarom hierbij nog een verbeelding van de windpark locaties op de 
Noordzee. 
De vrouwelijke Ruige Dwerg Vleermuis maakt na de paring met het Hollandse mannetje 
vanuit de duinstreek een oversteekt naar Engeland. 
Door het 33 km lang gerekte windpark in de 10-12 Nm zone, staat er als het ware een hek 
voor en moet elke vleermuis er 100% door heen. Bij een compact vierkant windpark van 
11 km verder in zee bij IJmuidenver is die kans slechts 15%. Dit is gevisualiseerd in 
onderstaand kaartje waarin de trekroute als een rad om waaier is ingetekend. 
Uit het recente onderzoek [ 1] is echter bekend dat de vlieg route merendeels westzuidwest is 
waardoor de kans op aanvaring bij Ijmuidenver nog veel kleiner is 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
5. Aanname in de KEC dat er slechts 1 vleermuis per windturbine wordt gedood 
Ik maak (wederom) bezwaar tegen de aanname in de KEC dat er slechts 1 vleermuis per 
windturbine wordt gedood. In uw reactie op deze zienswijze in de structuurvisie stelt u: " 
De aanname van 1 aanvaringsslachtoffer per turbine is gebaseerd op studies op land. 
Daarmee is het de best beschikbare kennis die er op dit moment is". Nu is uit recent 
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onderzoek gebleken dat veel windturbines op land meer dan 10 aanvaringsslachtoffers 
veroorzaken. Deze multi mortality events (MME) zijn op het internet eenvoudig te vinden, en 
behoren daarom bij de best beschikbare kennis. De aanname van 1 slachtoffer is niet 
conservatief, en moet in de KEC tenminste tien maal groter worden aangenomen. Ik verwijs 
naar een artikel in juni 2016 in het tijdschrift Scientific American waarin meer dan 1180 MME 
worden gerapporteerd. 
https://www.scientificamerican.com/article/bat-kil lings-by-wi nd-energy-tu rbi nes-continue/ 
Bat Killings by Wind Energy Turbines Continue. 
Uitgaande van deze tien maal grotere kans op slachtoffers per windturbine is verplaatsing 
naar Ijmuidenver een goed besluit vanuit het voorzorgsprincipe. 

6. Landschap 
Verplaatsing naar Ijmuidenver is een alternatief voor Hollandse Kust III en IV dat gezien de 
laatste ontwikkelingen nu de voorkeur verdiend. Het is nu betaalbaar en uitvoerbaar binnen 
het Energieakkoord. Ijmuidenver dient niet goedkoper zijn dan Hollandse Kust. 
Ijmuidenver is betaalbaar en zal in de toekomst zeker worden gebruikt. De potentie om op 
Hollandse Kust later te bouwen blijft bestaan. Het vasthouden aan de routekaart zonder de 
andere reeds door het rijk aangewezen locaties als volwaardig alternatief mee te nemen is 
onbehoorlijk bestuur. 
1. IJmuiden Ver is aanmerkelijk voordeliger dan tot nu toe verondersteld wordt. Ijmuidenver 
geeft geen horizonvervuiling en minder ecologische schade 
2. Op IJmuiden Ver kan de drievoudige turbine capaciteit worden geplaatst. Op IJmuiden Ver 
is voldoende ruimte om de 6600 MW te ontwikkelen. 
3. Op IJmuiden Ver levert een turbine eerder en meer energie. Op basis van langjarige 
meetgegevens blijkt dat de wind op IJmuiden Ver aanmerkelijk 
meer energie oplevert dan Hollandse Kust 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ik ben duin-, strand- en zee liefhebber en draag de natuur een warm hart toe. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Zie bijlage 

Reactie 
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Zienswijze Ontwerpkavelbesluit III HKZ 

 

Vleermuizen 

1. Vliegroute is wel bekend 

Over de vliegroute van de Ruige Dwergvleermuis over de Noordzee is inmiddels veel meer 

duidelijk geworden, dan u in dit ontwerpkavelbesluit vermeld. U gaat uit van verouderde 

informatie. 

Op basis van de huidige inzichten is de vliegroute van de Ruige Dwergvleermuis 99% 

bekend, echter nog niet met voldoende wetenschappelijke waarnemingen op zee aangetoond. 

De vliegroute over de Noordzee vanuit Nederland naar de UK is 99% bekend, doordat iedere 

deskundige weet dat de Vrouwelijke Ruige Dwergvleermuis in de zomer vanuit Oost Europa 

naar de Hollandse Kust trekt om daar te paren met Mannetjes Ruige Dwergvleermuizen die 

veel minder trekgedrag vertonen. Deze mannetjes overwinteren in de duinen of de stedelijke 

omgeving. Na die paring trekken alle Vrouwelijke Ruige Dwergvleermuizen over de 

Noordzee naar de UK of verder naar het zuiden. De trek vliegroute wordt in het recente 

onderzoek [1] aangegeven als richting westzuidwest. Uitgaande van het vertrekpunt in de 

Hollandse Duinen zal de vliegroute dwars door de HKZ III windpark gaan! 

In paragraaf 7.3.2 is door U op blz 49 beschreven dat er in de MER en KEC is aangegeven dat 

er nog een grote leemte in kennis bestaat over de mitigatie en vliegroute van de vleermuizen 

over de Noordzee. Op basis hiervan stelt u dat u nog niets weet over de mitigratie vliegroute, 

waardoor een afweging voor een alternatieve locatie bij IJmuidenver geen verschil zal 

opleveren. Tevens geeft u aan dat u een uitgebreid onderzoekprogramma Wozep heeft gestart 

en u baseert op de zeer beperkte gemeten waarnemingen en de sterfte kans baseert op expert 

judgement onafhankelijk van de locatie. Dat is onbehoorlijk bestuur, want u bevraagt de 

deskundigen niet of de alternatieve locatie IJmuidenver mogelijk een veiligere keuze is. U 

volgt te star het door u uitgezette beleid teneinde de investeerders een stabiele omgeving te 

bieden, en slachtoffert daarmee het voortbestaan van de Ruige Dwergvleermuis. 

U neemt een onnodig risico bij de locatiekeuze HKZ III en IV door een windpark te realiseren 

in een langgerekte strook van 33 km in de 10-12 Nm zone voor de Hollandse Kust precies in 

de vliegroute van de Ruige Dwergvleermuis. Wanneer het windpark in de vorm van een 

compacte vierhoek van l lkm bij IJmuidenver wordt gerealiseerd ligt dit tevens buiten de 

mitigratie vliegroute. Indien er meer kennis is opgedaan vanuit het Wozep zou de locatie HKZ 

III en IV pas overwogen mogen worden. Ik verwijs naar de argumenten van Stichting Vrije 

horizon dat Ijmuidenver een financieel haalbaar alternatieve locatie is. 

2. Voorschrift 4.4 mitigerende maatregelen stilstandsvoorziening 

Er is een vergunningsvoorschrift opgenomen dat de windturbines na zonsondergang worden 

af geschakeld in de periode half augustus tot eind september indien de windsterkte kleiner is 

dan 5 mis. 

a. De keuze van de periode en de windsterkte is niet conservatief. Het voorschrift moet 

op basis van monitoring gegevens aangescherpt kunnen worden. 

b. Een voorschrift om het windpark ook bij terugkeer in de lente stil te leggen ontbreekt 

echter nog. Daarom zou er een aanvullend voorschrift moeten komen waarin ook 

detectiesystemen geïnstalleerd moeten worden om tijdig massale vleermuistrek waar 
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te nemen en de turbines daarop af te schakelen. Dit bestaat reeds voor de vogeltrek. 

Daarnaast zou ook een afschriksysteem op de turbine geïnstalleerd moeten worden. 

3. Voorschrift 5 Monitorings- en Evaluatieprogramma 

In het voorschrift Evaluatie en Monitoring wordt niet gesproken over het Wozep ecologisch 

onderzoeks programma waarbij het rijk de hele verantwoordelijkheid naar zich heeft 

toegetrokken, en de windpark exploitanten ontlast van hun eigen verantwoordelijkheid om 

ecologische schade te beperken, continue te verlagen en te streven naar excellentie in operatie. 

Het is volslagen onduidelijk hoe nieuwe onderzoeksresultaten vertaald worden in aanvullende 

eisen aan de bestaande windparken en hoe de financiële gevolgen worden afgehandeld. Er 

dient gelijk bij nucleaire installaties gebruikelijk is een periodieke herbeoordeling op 

ecologische effecten plaats te vinden, zodat de stand der techniek in de bescherming van de 

milieu en ecologie gewaarborgd wordt. 

4. Verbeelding 

In het reactiedocument van de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied 

Hollandse Kust die inmiddels is vastgesteld, is mijn zienswijze 79.2 door het rijk samengevat 

tot: 

Geeft aan, dat het ontwerpbesluit strijdig is met de Flora- en faunawet (art. 9) en Wet 

windenergie op zee (art. 6) i.r.t. het opzettelijk doden en verwonden van de ruige 

dwergvleermuis. Dit 

vergt verplaatsing naar IJmuiden Ver i.p.v. mitigerende maatregelen om effecten uit te kunnen 

sluiten. 

Uitstekend verwoord en daarom hierbij nog een verbeelding van de windpark locaties op de 

Noordzee. 

De vrouwelijke Ruige Dwerg Vleermuis maakt na de paring met het Hollandse mannetje 

vanuit de duinstreek (bijvoorbeeld Meijendael) een oversteekt naar Engeland. 

Door het 33 km lang gerekte windpark in de 10-12 Nm zone, staat er als het ware een hek 

voor en moet elke vleermuis er 100% door heen. Bij een compact vierkant windpark van 11 

km verder in zee bij IJmuidenver is die kans slechts 15%. Dit is gevisualiseerd in onderstaand 

kaartje waarin de trekroute als een radom waaier is ingetekend. 

Uit het recente onderzoek [1] is echter bekend dat de vliegroute merendeels westzuidwest is 

waardoor de kans op aanvaring bij ljmuidenver nog veel kleiner is. 
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5. Aanname in de KEC dat er slechts 1 vleermuis per windturbine wordt gedood 

Ik maak (wederom) bezwaar tegen de aanname in de KEC dat er slechts 1 vleermuis per 

windturbine wordt gedood. In uw reactie op deze zienswijze in de structuurvisie stelt u: " De 

aanname van 1 aanvaringsslachtoffer per turbine is gebaseerd op studies op land. Daarmee is 

het de best beschikbare kennis die er op dit moment is". Nu is uit recent onderzoek gebleken 

dat veel windturbines op land meer dan 10 aanvaringsslachtoffers veroorzaken. Deze multi 

mortality events (MME) zijn op het internet eenvoudig te vinden, en behoren daarom bij de 

best beschikbare kennis. De aanname van 1 slachtoffer is niet conservatief, en moet in de 

KEC tenminste tien maal groter worden aangenomen. Ik verwijs naar een artikel in juni 2016 

in het tijdschrift Scientific American waarin meer dan 1180 MME worden gerapporteerd. 

https://www.scientificamerican.com/article/bat-killings-by-wind-energy-turbines-continue/ 

Bat Killings by Wind Energy Turbines Continue. 

Uitgaande van deze tien maal grotere kans op slachtoffers per windturbine is verplaatsing 

naar Ijmuidenver een goed besluit vanuit het voorzorgsprincipe. 

6. Landschap 

Verplaatsing naar ljmuidenver is een alternatief voor Hollandse Kust 111 en IV dat gezien de laatste 

ontwikkelingen nu de voorkeur verdiend. Het is nu betaalbaar en uitvoerbaar binnen het 

Energieakkoord. ljmuidenver dient niet goedkoper zijn dan Hollandse Kust. ljmuidenver is betaalbaar 

en zal in de toekomst zeker worden gebruikt. De potentie om op Hollandse Kust later te bouwen 

blijft bestaan. Het vasthouden aan de routekaart zonder de andere reeds door het rijk aangewezen 

locaties als volwaardig alternatief mee te nemen is onbehoorlijk bestuur. 

1. IJmuiden Ver is aanmerkelijk voordeliger dan tot nu toe verondersteld wordt. ljmuidenver geeft 

geen horizonvervuiling en minder ecologische schade 

2. Op IJmuiden Ver kan de drievoudige turbine capaciteit worden geplaatst. Op IJmuiden Ver is 

voldoende ruimte om de 6600 MW te ontwikkelen. 

3. Op IJmuiden Ver levert een turbine eerder en meer energie. Op basis van langjarige 

meetgegevens blijkt dat de wind op IJmuiden Ver aanmerkelijk 

meer energie oplevert dan Hollandse Kust 
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Verzonden: Maandag 10 juli 2017 22:33 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavels Hollandse Kust (zuid) III/IV 

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? 
In mijn zienswijze was ik vergeten een referentie te benoemen bijgaand de aanvulling 
Referentie 
[1] Migrating bats at the southern North Sea Approach to an estimation of migration 
popu lations of bats at the southern North Sea 
ZDV Herman Limpens 
Rapport nr.: 2016.031 Datum uitgave: Maart 2017 
In addition these recoveries (n=4) show that the migration direction of these individuals is 
roughly from east northeast to west southwest. ONO naar WZW 

Reactie 
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Verzonden: Woensdag 12 juli 2017 13: 18 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavels Hollandse Kust (zuid) III/IV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Stichting Vrije Horizon 
Mede namens: Stichting Vrije Horizon, 
Bewonersplatform Leefbare Kust,  namens strandpachtersvereniging 
Zandvoort , 

 
,Grand Hotel Huis ter Duin  

 
 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten? 
zie bijlagen 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
zie bijlagen 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
zie bijlagen 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
zie bijlagen 

Reactie 
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Zienswijze op 
ontwerpkavelbeslu iten 
111 en IV 

windenergiegebied 
Hollandse Kust (zuid) 
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Naar aanleiding van de ontwerpkavelbesluiten 111 en IV windenergiegebied Hollandse Kust 

(zuid) (hierna: ontwerpkavelbesluiten) brengen wij hierbij onze zienswijze naar voren, die 

strekt tot het intrekken van de ontwerpkavelbesluiten. 

INLEIDING EN SAMENVATTING 

Aanwijzing van de kavels 111 en IV in het windenergiegebied 'Hollandse Kust Zuid' als locatie 

voor een windpark, is in strijd met de Wet windenergie op zee. 

Het vrije uitzicht vanaf het Zuid-Hollandse strand over zee verdwijnt 1 in belangrijke mate 

wanneer de ontwerpkavelbesluiten definitief worden vastgesteld. Dit is vanuit milieu- en 

landschappelijk oogpunt desastreus en niet correct weergegeven in de betreffende MER

verslagen Hollandse Kust Kavel 111 en IV. Realisering van windturbines op de kavels 111 en IV 

heeft daarnaast beduidend grotere nadelige gevolgen voor vogels en zeezoogdieren dan 

realisering op de alternatieve locatie verder uit de kust ('IJmuiden Ver'). Om de negatieve 

ecologische gevolgen voldoende te beperken, zijn veel voorschriften nodig die de 

doelmatigheid van het windpark negatief beïnvloeden. Bovendien heeft het in de 

ontwerpkavelbesluiten aangewezen windmolenpark negatieve financiële gevolgen voor de 

kustgemeenten als gevolg van de in alle onderzoeken aangetoonde verwachte terugloop van 

toerisme. Ook worden de belanghebbenden bij de reeds bestaande windparken in de 

Noordzee in hun belangen geraakt, omdat de geplande nieuwe windparken wind zullen 

afvangen. Tot slot wordt de aanleg van het windmolenpark in 'Hollandse Kust Zuid' 

bemoeilijkt, en dus duurder, door de ter plaatse aanwezige buizen en pijpleidingen. 

Deze materiële en immateriële schade kan eenvoudig worden voorkomen. 

Uit onderzoek (ECN-N-16-017, Kosten Wind op zee 2016 in opdracht van het Ministerie van 

Economische Zaken) blijkt dat de alternatieve locatie verder uit de kust ('IJmuiden Ver'), die 

ook reeds als een voor windenergie geschikte locatie is aangewezen en waar de windmolens 

niet zichtbaar zullen zijn vanaf het strand, niet duurder is dan de nu geplande locaties. "De 

meerkosten, exclusief netaansluiting in gebieden als IJmuiden Ver, waar de investeringen 

duidelijk hoger liggen dan voor de Hollandse Kust, worden in deze doorrekening bijna geheel 

gecompenseerd door de hogere elektriciteitsproductie ten gevolge van de hogere 

windsnelheid." 

De minister gaat er op basis van achterhaalde en onvolledige gegevens vanuit dat IJmuiden 

Ver' €1,3 miljard duurder zou zijn dan 'Hollandse Kust'. Actuele ontwikkelingen en openbare 

gegevens met betrekking tot de netwerkkosten wijzen uit dat 'IJmuiden Ver' niet duurder is 

dan 'Hollandse Kust'. De Minister is zich dit inmiddels bewust en stuurt aan op - in navolging 

van ontwikkelingen in Duitsland - subsidie-vrije tenders. 

Uit het voor windpark Borssele opgestelde MER bleek al dat de locatie 'IJmuiden Ver' minder 

nadelige ecologische gevolgen veroorzaakt en minder problemen oplevert voor de andere 

functies die de Noordzee vervult (scheepvaart, olie- en gaswinning, en visserij). Vanwege de 

veel grotere afstand zullen de bestaande windparken bovendien geen nadelige effecten 

ondervinden van 'IJmuiden Ver'. 

Daarmee scoort 'Hollandse Kust' op alle aspecten die op grond van artikel 3, derde lid, van 

de Wet windenergie op zee van belang zijn (vervulling van maatschappelijke functies van de 

zee, waaronder doelmatig ruimtegebruik van de zee; het milieubelang, waaronder het 

ecologisch en landschappelijk belang; de gevolgen van een aanwijzing voor derden; en 

kosten) slechter dan 'IJmuiden Ver'. Door desalniettemin de kavels 111 en IV in 'Hollandse 

Kust' aan te wijzen als locatie voor een windpark, handelt de minister in strijd met de Wet 
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windenergie op zee. Dit blijkt ook op pagina 23 van de MER: "De keuze voor Hollandse Kust 
(zuid) als tweede uit te geven gebied is gemaakt op basis van kosten en netinpassing''. En 

houdt impliciet geen of onvoldoende rekening met de overige aspecten van de Wet Wind op 

Zee: 

1. Vervulling van de maatschappelijke functies van de zee 

2. De gevolgen van een aanwijzing voor derden 

3. Het milieu belang, waaronder het ecologisch belang 

Bovendien kan op 'IJmuiden Ver' de drievoudige turbinecapaciteit (6.660 MW) worden 

geplaatst. Daarmee wordt de doelstelling uit het Nationaal Energieakkoord (4.500 MW op 

zee in 2023) ruim overtroffen en wordt dan bijna 40% van de elektriciteitsvraag in Nederland 

door windenergie gedekt. Gezien de recente ontwikkelingen in Duitsland en de sturing van 

de Minister op subsidievrije tenders verdwijnt in dat geval ook het argument van de Minister 

dat meer opbrengst leidt tot hogere subsidiekosten, veroorzaakt door meer MWh opbrengst. 

Wij roepen de minister en het kabinet dan ook op om de ontwerpkavelbesluiten niet vast te 

stellen. Wij pleiten ervoor dat de focus weer wordt verlegd naar de locatie 'IJmuiden Ver', 

zoals tot 2014 het geval was. 

In het vervolg lichten wij deze zienswijze nader toe, waarbij wij achtereenvolgens ingaan op 

de volgende aspecten: 

1. Het wettelijk kader 

ll. De kosten van de aanleg van 'Hollandse Kust' versus 'IJmuiden Ver' 

111. De milieugevolgen van de kavelbesluiten 

IV. De gevolgen van de kavelbesluiten voor de kustgemeenten 

\/. Gevolgen van de kavelbesluiten voor belanghebbenden bij de bestaande windparken 

Vl. Het belang van een doelmatig ruimtegebruik van de zee 

VII. Conclusie 
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1. HET WETTELIJK KADER 

Een vergunning voor een windpark wordt alleen verleend voor een gebied dat is gelegen 

binnen een kavel dat is aangewezen in een kavelbesluit (artikel 13 Wet windenergie op zee). 

Op grond van artikel 3, tweede lid, Wet windenergie op zee, kan een kavel slechts worden 

aangewezen binnen gebieden die in het nationaal waterplan zijn aangewezen als voor 

windenergie geschikte gebieden. 

De begrenzing van de locatie van een kavel voor een windpark wordt dus voor een belangrijk 

deel al bepaald door de aanwijzing van voor windenergie geschikte gebieden in het nationaal 

waterplan, in dit geval de Rijksstructuurvisie windenergie op zee en de thans in procedure 

zijnde aanvulling daarop voor het gebied Hollandse Kust. Wij dienen daarom tegelijkertijd 

met deze zienswijze een zienswijze in over de ontwerp 'Rijksstructuurvisie windenergie op 

zee, aanvulling gebied Hollandse Kust' (hierna kortweg: ontwerp Rijksstructuurvisie). 

Voor de locatiekeuze voor windmolenparken op zee die in het nationaal waterplan/de 

Rijksstructuurvisie wordt gemaakt, bevat de wet (Wet windenergie op zee, Waterwet of Wet 

ruimtelijke ordening) echter geen regels. Bovendien staat tegen een Rijksstructuurvisie geen 

beroep open bij de bestuursrechter. 

Met betrekking tot de precieze locatiekeuze voor het windpark die in het kavelbesluit binnen 

het in de Rijksstructuurvisie aangewezen gebied wordt gemaakt, gelden op grond van de 

Wet windenergie op zee daarentegen wel regels. Bovendien staat tegen kavelbesluiten wel 

beroep open bij de bestuursrechter. 

Hoewel de locatiekeuze voor de windparken dus voor een belangrijk deel reeds in de 

Rijksstructuurvisie is gemaakt, kan de locatiekeuze alleen effectief worden bestreden door 

op te komen tegen de kavelbesluiten. 

Wij menen op onderstaande gronden dat de gemaakte locatiekeuze fundamenteel onjuist is 

en dat de ontwerpkavelbesluiten daarom niet moeten worden vastgesteld. 

Op grond van artikel 3, derde lid, Wet windenergie op zee betrekt de minister bij de afweging 

tot het nemen van een kavelbesluit onder andere: 

a. de vervulling van maatschappelijke functies van de zee, waaronder het belang van 

een doelmatig ruimtegebruik van de zee; 

b. de gevolgen van een aanwijzing voor derden; 

c. het milieubelang, waaronder het ecologisch belang met inachtneming van het 

bepaalde bij of krachtens de artikelen 5, 6 en 7; 

d. de kosten om een windpark in het gebied te realiseren. 

Ad a. Het belang van een doelmatig ruimtegebruik van de zee. 

In de memorie van toelichting (MvT) bij de Wet windenergie op zee1 staat dat in het kader 

van een doelmatig ruimtegebruik het beheer van de Noordzee zich (onder meer) richt op 

efficiënte benutting van de beschikbare ruimte. Efficiënt ruimtegebruik wordt onder andere 

bereikt door windparken zoveel mogelijk aansluitend op elkaar te realiseren. (MvT, p. 35) 

Ad b. De gevolgen van een aanwijzing voor derden. 

Tot deze derden behoren de bewoners van de kust, de exploitanten van bedrijven aan de 

kust en de kustgemeenten. Op de nadelige gevolgen voor deze derden wordt onder 111 en IV 

1 Kamerstukken II 2014-2015, 34 058, nr. 3. 

4/72 

0006 

40 van 247



nader ingegaan. Tot deze derden behoren ook de exploitanten van bestaande windparken. 

Met de ligging van windparken ten opzichte van elkaar moet rekening gehouden worden, 

zodat deze elkaars wind zo min mogelijk afvangen (MvT, p. 1 O). Op de nadelige gevolgen 

voor deze derden wordt onder V nader ingegaan. 

Ad c. Het milieubelang. 

Het betrokken milieubelang bestaat onder meer uit de cultuurhistorische waarde van het 

behoud van een vrije horizon aan de kust, uit het belang van het behoud van het vrije uitzicht 

over de zee (belevingswaarde), alsmede uit het landschappelijk belang van dit vrije uitzicht. 

Ad d. De kosten om een windpark in het gebied te realiseren. 

Hierover vermeldt de memorie van toelichting onder meer het volgende: "In het nationaal 

waterplan zijn meerdere gebieden aangewezen als geschikt gebied. De kosten voor het 

realiseren van een windpark varieert per gebied. Hierbij speelt afstand tot de kust, 

waterdiepte en bijvoorbeeld de ligging van de windparken ten opzichte van elkaar een rol. De 

afweging kan ook tot gevolg hebben dat binnen het gebied dat is aangewezen in het 

nationaal waterplan (voorlopig) geen kavels worden aangewezen." (MvT, p. 36) 

Deze aspecten komen vanwege het belang dat de minister aan de onderscheidenlijke 

aspecten heeft gehecht, in de volgende onderdelen van de zienswijze in omgekeerde 

volgorde nader aan de orde. 

ll. DE KOSTEN VAN DE AANLEG VAN 'HOLLANDSE KUST' VERSUS 'IJMUIDEN VER' 

De keuze voor de locatie 'Hollandse Kust' in de ontwerp Rijksstructuurvisie en - daarop 

voortbouwend - in de ontwerpkavelbesluiten, is gebaseerd op één enkel uitgangspunt, 

namelijk dat het alternatief 'IJmuiden Ver' €1,3 miljard duurder zou zijn. Dit uitgangspunt is 

echter ruimschoots achterhaald. Uit onderzoek (ECN-N-16-017, Kosten Wind op zee 2016 in 

opdracht van het Ministerie van Economische Zaken) blijkt dat de alternatieve locatie verder 

uit de kust ('IJmuiden Ver'), die ook reeds als een voor windenergie geschikte locatie is 

aangewezen en waar de windmolens niet zichtbaar zullen zijn vanaf het strand, niet duurder 

is dan de nu geplande locaties. "De meerkosten, exclusief netaansluiting in gebieden als 

IJmuiden Ver, waar de investeringen duidelijk hoger liggen dan voor de Hollandse Kust, 

worden in deze doorrekening bijna geheel gecompenseerd door de hogere 

elektriciteitsproductie ten gevolge van de hogere windsnelheid." 

De minister gaat er op basis van achterhaalde en onvolledige gegevens vanuit dat IJmuiden 

Ver' €1,3 miljard duurder zou zijn dan 'Hollandse Kust'. Actuele ontwikkelingen en openbare 

gegevens met betrekking tot de netwerkkosten wijzen uit dat 'IJmuiden Ver' niet duurder is 

dan 'Hollandse Kust'. De Minister is zich dit inmiddels bewust en stuurt aan op - in navolging 

van ontwikkelingen in Duitsland - subsidie-vrije tenders. 

De meerkosten voor het netwerk zullen naar onze berekening tussen de vierhonderd- en 

vijfhonderdmiljoen euro bedragen, en geen 1,3 miljard euro. Dit zijn overigens kosten die (op 

termijn) toch gemaakt zullen worden. Er is derhalve geen sprake van meerkosten, maar van 

het naar voren halen van een investering (in een tijd dat geld hiervoor zeer voordelig 

beschikbaar is). 

Reden waarom de locatiekeuze moet worden herzien en de ontwerpkavelbesluiten niet 

moeten worden vastgesteld. 

Deze zienswijze wordt hieronder toegelicht. 
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Standpunt kabinet 
Zoals reeds opgemerkt, wordt de locatiekeuze in de ontwerpkavelbesluiten grotendeels 

bepaald door de locatiekeuze die in de ontwerp Rijksstructuurvisie is gemaakt. In de 

ontwerpkavelbesluiten wordt aan de keuze voor het gebied 'Hollandse Kust' geen aandacht 

besteed, kennelijk omdat de keuze voor deze locatie als een gegeven wordt beschouwd op 

basis van de ontwerp Rijksstructuurvisie. Daarmee geldt de ontwerp Rijksstructuurvisie wat 

de locatiekeuze betreft als onderbouwing voor de ontwerpkavelbesluiten. 

In de ontwerp Rijksstructuurvisie en de daaraan ten grondslag liggende documenten, 

waaronder het planMER van 30 mei 2016, wordt de locatie 'IJmuiden Ver' niet als doelmatig 

alternatief gezien omdat de kosten daarvan ongeveer €1,3 miljard netto contant over een 

periode van twintig jaar hoger zouden zijn dan de in de ontwerp Rijksstructuurvisie 

aangewezen locaties. In het 'Reactiedocument op zienswijzen en adviezen' stelt het kabinet 

eveneens dat het voorkeursalternatief gebaseerd is op kosten. 'IJmuiden Ver' is voor het 

kabinet geen alternatief dat redelijkerwijs in beschouwing moet worden genomen, omdat 

andere reeds aangewezen gebieden (zoals Hollandse Kust) goedkoper zijn. 'IJmuiden Ver' is 

dan ook niet als volwaardig alternatief meegenomen in het planM ER. 

1 n zijn brief aan de Tweede Kamer (brief van 12 mei 2016, TK 33 561, nr. 28) schrijft de 

minister dat de eerdere ramingen nog steeds actueel zijn. 

Standpunt Stichting Vrije Horizon 
Uit onderzoek dat de Stichting Vrije Horizon heeft laten uitvoeren, blijkt dat de raming van 

€1,3 miljard aan meerkosten een zeer forse overschatting is. 2 

Bij de oorspronkelijke raming, die het kabinet dus nog steeds aanhoudt, is namelijk onder 

meer geen rekening gehouden met de volgende factoren: 

;.> op de locatie 'IJmuiden Ver' waait het vaker en harder, wat resulteert in een hogere 

opbrengst, die nog hoger uitvalt wanneer wordt uitgegaan van state of the art
turbines; 

;.> gezien het feitelijke inschrijftarief voor de kavels 111 en IV van windmolenpark 

Borssele3, rekent het kabinet met een veel te pessimistisch ingeschat inschrijftarief. 

Dit wordt bevestigd door de recente ontwikkelingen met (ver uit de kust gelegen) 

windparken voor de Duitse kust. Hierop is subsidievrij ingeschreven; 

;.> bij een grotere aanbesteding geldt een schaalvoordeel; 

;.> de locatie 'IJmuiden Ver' is anders dan 'Hollandse Kust' een aaneengesloten gebied, 

wat kostenverlagend is; 

;.> de meerkosten voor langere kabels zijn beduidend lager dan waarmee is gerekend. 

2 ArdodeGraaf, Benchmarking onderzoek offshore wind Holfandse kust en IJmuiden Ver, 9 september 2016 

(http://vrijehorizon.nl/wp-content/upl oads/2016/09/ Ar do-De-Graaf-Advies-. pdf) 

3 €73/MWh in plaats van de door de minister geraamde €124/MWh. Bij Borssele gaat het om een 

windmolenpark dicht bij de kust, maar met vergelijkbare diepte en vrijwel vergelijkbare kabelafstand tot het 

aanlandingspunt. 
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Een volledig overzicht van de meeropbrengsten en meerkosten van 'IJmuiden Ver' is terug te 

lezen in het rapport van ArdodeGraaf van 9 september 2016 4.De belangrijkste conclusie uit 

dit rapport - de meerkosten voor IJmuiden Ver worden gecompenseerd door een hogere 

windopbrengst - wordt onderschreven door ECN in een notitie in opdracht van het Ministerie 

van Economische Zaken 5. 

Zoals gezegd stelt de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer van 12 mei 2016 dat de 

raming van €1,3 miljard aan meerkosten nog actueel is. Dit baseert hij op een actualisatie 

van de kostenberekeningen die ECN voor de beide locaties zou hebben verricht. In de brief 

is een tabel opgenomen met de oorspronkelijke bedragen, en met bronvermelding 'ECN, mei 

2016'. Een titel of vindplaats van een rapport waarin het kennelijk door ECN uitgevoerde 

onderzoek is neergelegd wordt niet vermeld; een dergelijk rapport lijkt ook niet te zijn 

gepubliceerd. 

Wel gepubliceerd is een rapport van ECN van juni 2016 dat zij heeft opgesteld naar 

aanleiding van een verzoek van de Stichting Vrije Horizon om nader onderzoek te doen naar 

het door de minister gehanteerde kostenverschil tussen beide locaties. 6 In dit rapport staat 

dat de oorspronkelijk gehanteerde meerkosten van 'IJmuiden Ver' van €1,3 miljard op basis 

van de huidige kennis verlaagd kunnen worden met: 

€0,32 miljard vanwege inzet nieuwe generatie windturbines; 

€0, 16 miljard vanwege voordelen aaneengesloten gebied; 

€0,48 miljard vanwege voordelen grotere aanbesteding; 

Totaal: €0,96 miljard. 

Dit betekent dat volgens deze bevindingen van ECN van de oorspronkelijk gehanteerde 

meerkosten van 'IJmuiden Ver' van €1,3 miljard een bedrag van €0,34 miljard (dat wil 

zeggen slechts een kwart) resteert. 

Zonder nadere toelichting stelt ECN evenwel dat het niet waarschijnlijk is dat alle 

gesignaleerde voordelen gehaald zullen worden, en dat daarom de uitkomst van €0,96 

miljard moet worden vermenigvuldigd met een waarschijnlijkheidsfactor van 65%, wat (naar 

beneden afgerond) een verlaging van €0,6 miljard oplevert. Dit noemt ECN de onderkant 

van de bandbreedte. Als bovenkant van de bandbreedte hanteert zij - zonder toelichting -

een verlaging van €0,--. ECN hanteert - wederom zonder nadere toelichting - uiteindelijk 

een middenwaarde hier precies tussen in: een verlaging van €0,3 miljard. 

Volgens de managementsamenvatting van het ECN-rapport van juni 2016 is 'IJmuiden Ver' 

aldus niet langer €1,3 miljard duurder dan 'Hollandse Kust', maar €1,0 miljard. Maar deze 

conclusie is dus het resultaat van twee volstrekt ongemotiveerde aannames, te weten dat 

niet alle kostenverlagingen tegelijk te realiseren zouden zijn en dat - nadat daarom reeds 

een onzekerheidsmarge van 35% is gehanteerd - de aldus verkregen uitkomst nog eens 

moet worden gedeeld door een factor 2. 

ArdodeGraaf is van oordeel dat de meeste voordelen die ECN signaleert wel degelijk 

gezamenlijk kunnen worden gerealiseerd. Gezien de zeer grote kostenreducties die in de 

4Benchmarking onderzoek offshore wind Hollandse kust en IJmuiden Ver ArdodeGraaf 

5 ECN, Kosten wind op zee 2016, ECN -N-16-017, oktober 2016 
http://vrijehorizon nl/wp-content/uploads/2016/l l /2016D43617.pdf 

6 ECN, Kosten IJmuiden-Ver in relatie tot Hollandse Kust, ECN-E--16-023, juni 2016 
http://vrijehorizon nl/wp-content/uploads/2016/09/E 16023 .pdf 
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afgelopen jaren mogelijk zijn gebleken, vindt hij het middenscenario van ECN een 

opeenstapeling van afzwakkingen en daardoor totaal niet meer aansluiten bij de 

internationaal verwachte kostprijsontwikkeling voor offshore windparken (ArdodeGraaf 

9 september 2016, p. 2). 
Zoals hiervoor gezegd, stelt ArdodeGraaf vast dat 'IJmuiden Ver' niet duurder is dan 

'Hollandse Kust'. 

De conclusie is dat aanleg van het alternatief 'IJmuiden Ver' exclusief netwerk niet duurder 

is. 

Het centrale argument dat aan de ontwerp Rijksstructuurvisie en daarmee ook aan de 

ontwerpkavelbesluiten ten grondslag ligt -te weten dat de buiten het gezichtsveld vanaf het 

strand gelegen locatie 'IJmuiden Ver' veel duurder zou zijn -houdt dus geen stand. 

Dit betekent dat de ontwerpkavelbesluiten op gespannen voet staan met artikel 3, derde 

lid, aanhef en onder d, van de Wet windenergie op zee en niet deugdelijk zijn onderbouwd. 

111. DE MILIEUGEVOLGEN VAN DE KAVELBESLUITEN 

Uit het onderzoek dat is verricht voor het MER voor Windpark Borssele is bekend dat 

'IJmuiden Ver' op alle milieuaspecten, dat wil zeggen vogels, zeezoogdieren en landschap/ 

zichtbaarheid (en overigens ook op de overige aspecten van scheepvaartveiligheid, olie- en 

gaswinning en visserij) beter scoort dan 'Hollandse Kust'. Met andere woorden: 'Hollandse 

Kust' scoort op al deze punten slechter. 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn in tabelvorm ook opgenomen in het MER voor 

Kavelbesluit 1, p. 20. Deze tabel is hieronder weergegeven. 

Thema Aspect 

Ecologie 

Landschap 

Andere functies 

Kosten 

Uitleg 

Vogels 

Zeezoogdieren 

Zichtbaarheid 

Scheepvaartveiligheid 

Olie- en gas 

Visserij 

--
-
---

c: "' � c: "O 
>"' "' "O "O "' c: a S: c: 
� 0 Q) Q) 
s z: "'O � 
E c: c: ro 

� Q) co ffi 

- negatieve effecten verwacht, grote belemmering/veel mitigerende maatregelen nodig; rela

tief hoge kosten 
;;;;;=O�r
=

a
""'
nj

=
e =-. beperkt negatieve effecten verwacht, mogelijke belemmering/weinig mitigerende maatre-

gelen nodig; relatief matige kosten 
!=
G
::-:

e
=

e
=

I ====:! beperkt negatieve effecten verwacht, geen belemmering/geen mitigerende maatregelen 

nodig; relatief beperkte kosten 

•••• weinig tot geen negatieve effecten verwacht; relatief lage kosten 

Tabel 2 Beoordeling van de windenergiegebieden (bron: Milieueffectrapport Kavelbesluit 

Borssele d.d. 13 november 2015) 

Wat betreft de ecologische aspecten blijkt uit deze tabel dat voor zowel vogels als 

zeezoogdieren negatieve effecten worden verwacht van een windpark in 'Hollandse Kust', en 

dat veel mitigerende maatregelen nodig zijn tegen relatief hoge kosten. Dat inderdaad veel 

mitigerende maatregelen nodig zijn, blijkt uit de veelheid aan voorschriften die hiertoe aan de 

beide ontwerpkavelbesluiten moesten worden verbonden. Ondanks deze mitigerende 
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maatregelen voor vogels en de ruige dwergvleermuis zullen zich negatieve ecologische 

effecten voordoen. 

Door de locatiekeuze voor 'Hollandse Kust' verdwijnt het nu nog grotendeels vrije uitzicht 

over de Noordzee. In het planMER van 30 mei 2016 wordt geconcludeerd dat hierdoor een 

negatief effect op de aspecten landschap en beleving wordt veroorzaakt. Verder wordt de 

cultuurhistorische waarde van een vrije horizon aan de kust ernstig aangetast, maar naar dit 

aspect is in het planM ER noch in het kader van de ontwerpkavelbesluiten onderzoek 

gedaan. 

Daarnaast liggen kavels 111 en IV aanmerkelijk dichter bij de kust (18,5 km) dan de bestaande 

of nog te vergunnen kavels. Van belang is te weten dat in de MER gesproken wordt over een 

maximale tiphoogte (volgens de MER ook nog de 'best case') van 251 meter. Dit vergroot de 

zichtbaarheid aanmerkelijk ten opzichte van de zichtbaarheid van het reeds geëffectueerde 

park Luchterduinen. 

Stichting Vrije Horizon vindt de gehanteerde zichtbaarheidsgegevens aantoonbaar onjuist. 

'Uit het MER (zichtbaarheidsanalyse) volgt dat het windpark 'gemiddeld overdag 43% van de 

tijd zichtbaar is' (pagina 225 MER). Buiten de zomerperiode is het zichtbaarheidspercentage 

van de windturbines lager. 

De berekeningen die Stichting Vrije Horizon heeft laten uitvoeren op basis van dezelfde 

brongegevens (exclusief IJmuiden, omdat hier recente gegevens van ontbreken) geven op 

18 km een zichtbaarheidspercentage van 45% tot 55%, gemeten over het hele jaar. (zie 

bijlage 2) 

Ook bij het Ministerie zal bekend zijn dat hogere objecten beter zichtbaar zijn dan lagere 

objecten. Wij missen de effecten hiervan in deze MER wanneer gekozen wordt voor 1 o MW 

turbines met een tiphoogte van 251 meter ten opzichte van de 6 MW turbines met een 

tiphoogte van 167 meter. De zichtbaarheid van de windturbines vanaf de kustgebieden 

wordt niet uitsluitend bepaald door de weersomstandigheden maar ook door de grootte van 

de turbines. Grotere windturbines zijn bij goede zichtomstandigheden wel tot een grotere 

afstand zichtbaar. 

Er wordt het volgende gesteld: 'De mate waarin de aanwezigheid van windparken de 

beleving van het landschap en met name het vrije uitzicht over zee beïnvloedt, is niet voor 

iedereen eenduidig vast te stellen op basis van objectieve criteria. Beleving is subjectief, wat 

betekent dat dit voor eenieder anders kan zijn.' 

Standpunt SVH 

SVH ervaart de visualisatie van de te verwachten situaties als onjuist en bewust misleidend. 

(pagina 220 van de MER). Teneinde dit te weerleggen treft u in bijlage 1 een niet 

ingezoomde foto, genomen vanaf het strand in Zandvoort, van Luchterduinen, 23, 5 km uit 

de kust. Een relatief lage constructie in vergelijking met de te verwachten 1 o MW turbines op 

18,5 km. Deze foto geeft een heel ander beeld dan de gebruikte visualisaties. 
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Zoals de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee - aanvulling gebied Hollandse Kust (hierna 

RSVHK) al aangeeft, is er bij zowel de plaatsing op 12 mijl als op 10 mijl sprake van een 

zeer dominante situatie. De aangehaalde cijfers (43% zichtbaarheid gedurende de 

zomermaanden) zijn misleidend en staan bovendien in schril contrast met het Ontwerp 

Kavelbersluit 1 Windenergie Hollandse Kust, hierboven weergegeven. 

De zichtbaarheid gedurende bijvoorbeeld de zomer is aanmerkelijk hoger. Volgens KNMI 

data gedurende het hele jaar 45% I 55%van de tijd (daglicht). Uit onze eigen observaties 

(Luchterduinen, Amalia en Egmond) zijn de turbines bij daglicht mee dan 50% van de tijd 

zichtbaar, en Luchterduinen bij nacht zelfs meer dan 80% van de tijd. 

Deze observaties worden onderschreven door de zichtbaarheidsmetingen welke door het 

KNMI voor Schiphol, De Kooy, De Bilt, P11, Hoorn A en Lichtstation Goeree) gemeten zijn. 

(Zie bijlage 2). Deze observaties worden ook onderschreven door de 

zichtbaarheidsmetingen van het KNMI op De Kooy en Schiphol.( Zie bijlage 3) Hieruit blijkt 

dat de zichtbaarheid gedurende deze 

willekeurige periode ruim meer dan 50% van de meetperiode beslaat.. 

De kernkwaliteiten van het zeelandschap van de Noordzee zijn weidsheid en openheid van 

de zee, de natuurlijkheid en de vrije horizon voor de bezoeker van de kust. In het planMER 

wordt opgemerkt dat gebouwde industriële elementen, zoals windturbines, dit beeld 

verstoren. Uit belevingsonderzoek is ook bekend dat de aanwezigheid van vaste objecten in 

zee een duidelijke negatieve invloed heeft op de waardering van de schoonheid van het 

landschap van grote wateren (planM ER, p. 92). 

Zie voor de negatieve gevolgen uit het oogpunt van landschap en beleving ook de volgende 

zienswijze. 

Op grond van het vorenstaande in de conclusie dat de ontwerpkavelbesluiten op gespannen 

voet staan met artikel 3, derde lid, aanhef en onder c, van de Wet windenergie op zee. Dit 

bezwaar weegt zwaarder nu er met 'IJmuiden Ver' een alternatief voorhanden is dat op deze 

aspecten beter scoort. 

IV. DE GEVOLGEN VAN DE KAVELBESLUITEN VOOR DE KUSTGEMEENTEN 

Door aantasting van het vrije uitzicht vanaf het strand over de zee lijden de kustgemeenten 

grote economische schade. Vanwege de relatief sterke afhankelijkheid van het toerisme 

zullen met name de gemeenten Zandvoort, Noordwijk en Bergen de gevolgen ondervinden 

van teruglopend toerisme.7 

In 201 o heeft Royal HaskoningDHV een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de 

effecten van de aanwezigheid van windparken op recreatie, kusttoerisme en 

huizenprijzen. Uit dit onderzoek kwamen als belangrijkste elementen voor de beleving 

van de zee de volgende aspecten naar voren: ruimte en oneindigheid, ongereptheid 

en natuurlijkheid, rust en eenheid. Een topbeleving aan de kust is op heldere dagen 

de beleving van de ondergaande zon. (planMER, p. 91) 

Deze schade is niet goed in kaart gebracht in de onderzoeken die de minister heeft laten 

uitvoeren en is in werkelijkheid veel groter. 

7 Decisio, Regionale effecten windmolenparken op zee. Maatschappelijke effecten en analyse regionaal 
economische impact, 25 januari 2016, p. vii. 
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In de eerste plaats wordt door de minister uitgegaan van bezoekersaantallen die vele malen 

lager liggen dan de cijfers die wij uit onze onderzoeken en eigen ervaringen kennen8. 

In de tweede plaats is het economisch nadeel niet juist berekend omdat de schade die wordt 

veroorzaakt door het verlies van werkgelegenheidsplaatsen in de toeristische sector aan de 

kust niet is meegenomen. De reden die hiervoor wordt gegeven, is dat door het lange

termijnevenwicht op de arbeidsmarkt een baan die verdwijnt in de toeristische sector aan de 

kust door een verschuiving van bestedingen en activiteiten elders (in een andere sector en/of 

locatie) weer gecreëerd zal worden (Decisio 25 januari 2016, p. vi). Dit is een onjuiste 

redenering. 

Ten derde stelt Decisio in in haar rapport dat er sprake is van verlies van 'maximaal 1250 

FTE' en berekent de daaruit voortvloeiende schade op 'maximaal€ 260 miljoen over 20 

jaar'. 
Decisio baseert zich daarbij op een 'omrijdfactor van ca 15 km en de daaruit voortvloeiende 
kosten'. 
1. Ook met 15 km omrijden blijven de windturbines zichtbaar en de wegblijvers weg. 
2. Volgens cijfers van Misset Horeca heeft een FTE op het strand een omzet van € 80.000/ 

jaar. 1250 FTE's x € 80.0000 x 20 jaar levert een inkomstenderving op van€ 2,25 

miljard. Toen SVH Decisio om opheldering vroegen over deze afwijkende cijfers, 
verklaarde men:' jullie hebben gelijk, maar zo rekenen wij niet binnen een MKBA'. 

Conclusie: De impact langs de kust is aantoonbaar hoger dan de berekeningen van Decisio 
ons doen geloven. 

Indien de windmolens verder op zee buiten het zicht worden geplaatst, zullen immers de 

positieve gevolgen voor de werkgelegenheid in de windmolensector samengaan met het 

uitblijven van negatieve gevolgen voor de toerismesector aan de kust. Door windmolens in 

het zicht te plaatsen is er per saldo dus een negatief effect voor de werkgelegenheid, en niet 

een neutraal effect zoals door Decisio wordt voorgesteld. 

Op grond van voorschrift 2. 16 dat aan de ontwerpkavelbesluiten is verbonden, spant de 

vergunninghouder zich aantoonbaar in om met inachtneming van geldende regelgeving het 

park zodanig te ontwerpen te bouwen en te exploiteren dat het windpark actief bijdraagt aan 

versterking van lokale en regionale economie. De vergunninghouder stelt daartoe een plan 

van aanpak op en dient dat uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de start van de bouw in bij de 

minister van Economische Zaken. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform dit plan 

van aanpak. 

Van dit voorschrift valt weinig te verwachten. Het gaat om een inspanningsverplichting, niet 

om een resultaatsverplichting. Verder is niet nader bepaald wat moet worden verstaan onder 

lokale en regionale economie. Bovendien is nagelaten om te bepalen dat de minister moet 

hebben ingestemd met het plan van aanpak alvorens de werkzaamheden mogen worden 

uitgevoerd. 

Bij de berekening van het economisch nadeel door afnemend toerisme is verder geen 

rekening gehouden met het feit dat de windmolenparken sterk afbreuk zullen doen aan de 

beleving van de zonsondergang, wellicht de meest karakteristieke beleving die een bezoeker 

van het strand kan hebben. 

8 ZKA Consultants, Economische Betekenis Toerisme Zandvoort (2014) & ontwikkeling 2008-2014 . 
http: //vrijehorizon nl/wp-content/uploads/2014/02/Eindrapport-onderzoek-e ff ecten-Wind-op-Zee-op-recreatie
en-toerisme. pdf 
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Decisio stelt in haar rapport dat er sprake is van verlies van 'maximaal 1250 FTE' en stelt 
daarbij de schade op 'maximaal € 260 miljoen over 20 jaar'. 
Decisio baseert zich daarbij op een 'omrijdfactor van ca 15 km en de daaruit voortvloeiende 
kosten'. 
1. Ook met 15 km omrijden blijven de windturbines zichtbaar en de wegblijvers weg. 
2. Volgens cijfers van Misset Horeca heeft een FTE op het strand een omzet van € 80. 0001 

jaar. 1250 FTE's x € 80.0000 x 20 jaar levert een inkomstenderving op van€ 2,25 

miljard. Toen SVH Decisio om opheldering vroegen over deze afwijkende cijfers, 
verklaarde men: 'jullie hebben gelijk, maar zo rekenen wij niet binnen een MKBA'. 

Conclusie: De impact langs de kust is aanmerkelijk hoger dan de berekeningen van Decisio 
ons doen geloven. 

Evenmin is rekening gehouden met de zichtbaarheid van de verlichting op de windturbines 

wanneer het donker is.9 De beleving 's nachts van de zichtbaarheid van het windpark vanaf 

de kust kan onder goede zichtomstandigheden relatief groot zijn omdat andere elementen in 

het landschap dan minder opvallen, zo wordt in de ontwerpkavelbesluiten bevestigd (p. 25). 

Met andere woorden: de beleving van de weidsheid van de zee wordt sterk aangetast indien 

wordt uitgekeken op een breed uitgestrekt veld van knipperende rode lampen tegen een 

donkere achtergrond. 

In het MKBA rapport is geconcludeerd dat de nadelen in de sfeer van recreatie en toerisme 

bij bouwen binnen de 12-mijlszone niet opwegen tegen de kostenvoordelen daarvan10. In de 

ontwerp Rijksstructuurvisie op pagina 23 is aangegeven dat de aanleg en de exploitatie van 

windparken op zee positieve werkgelegenheidseffecten oplevert, ook voor de kustregio met 

name in plaatsen die een haven hebben. 

Toerisme en recreatie vormt de economische motor van alle getroffen kustgemeenten. 

Ontwikkelingen van deze gemeenten zijn dan ook hoofdzakelijk gericht op het ontwikkelen 

en versterken van het toerisme en economie. Ter illustratie verwijzen wij naar onze lopende 

gemeentelijke ontwikkelprojecten in Zandvoort, Noordwijk en Scheveningen. 

Rekening houdend met het feit dat de voorgenomen windmolenparken een negatief effect 

hebben op het toerisme en afbreuk doen aan de lopende ontwikkelingen gericht op het 

versterken van de toeristische sector en deze gemeenten met uitzondering van 

Scheveningen geen haven hebben, zijn wij van mening dat zij onevenredig hard worden 

getroffen. 

Op grond van het vorenstaande in de conclusie dat de ontwerpkavelbesluiten op gespannen 

voet staan met artikel 3, derde lid, aanhef en onder b en c, van de Wet windenergie op zee. 

Dit bezwaar weegt zwaarder nu er met 'IJmuiden Ver' een alternatief voorhanden is dat op 

deze aspecten beter scoort. 

9 Voor de verlichting ten behoeve van de luchtvaart wordt voor turbines met een tip hoogte van meer dan 150 

meter een rood knipperlicht voorgeschreven met 2.000 candela als lichtsterkte in de nacht. Voor overdag en in 

de schemering wordt een wit licht met 20.000 candela verlangd. In nachten met heldere atmosferische 

omstandigheden kan deze verlichting te zien zijn vanaf de kust (planMER, p. 80-81). 

lO Reactiedocument op zienswijzen en adviezen, p. 67. 
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V. GEVOLGEN VAN DE KAVELBESLUITEN VOOR BELANGHEBBENDEN BIJ DE BESTAANDE 

WINDPARKEN 

Door de kavelbesluiten vermindert de opbrengst van de bestaande windparken voor de 

Hollandse kust. 

Uit onderzoek dat ECN in opdracht van de minister heeft uitgevoerd, blijkt dat realisatie van 

windmolenpark 'Hollandse Kust Zuid' conform de ontwerpkavelbesluiten tot een afname van 

de energieopbrengst van de drie bestaande windparken leidt. In de 'Ontwerpkavelbesluiten 

111 en IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)', p. 18, staat hierover het volgende 

vermeld: 

Uit onderzoek11 is gebleken dat de energieopbrengst van Luchterduinen, als gevolg 

van de realisatie van alle vier de kavels van het windenergiegebied Hollandse Kust 

(zuid), maximaal 7,8 % lager zal zijn. Voor windpark Egmond aan Zee en het Prinses 

Amalia windpark wordt de afname van de energieopbrengst berekend op 1,6 %. 

Het onderzoek waarnaar wordt verwezen is een rapport van ECN, Scoping analysis of the 
potential yield of the Hollandse Kust (zuid) wind farm sites and the influence on the existing 
wind farms in the proximity, 2016, gepubliceerd op de website van ECN. 

De genoemde percentages van de afname van de energieopbrengst zien op alle vier de 

kavels van 'Hollandse Kust Zuid'. De effecten van alleen de kavels 111 en IV zullen uiteraard 

geringer zijn. Dat deze een negatief effect hebben op de opbrengst van de bestaande 

parken, wordt evenwel bevestigd in de MER's voor beide kavelbesluiten (zie bijvoorbeeld 

MER kavel 1, paragraaf 10.16, p. 237). 

Voor de locatie 'Hollandse Kust Noord' zijn de effecten op de bestaande windparken voor 

zover ons bekend nog niet in beeld gebracht. Het is echter wel zeker dat ook deze locatie 

negatieve gevolgen zal hebben voor de opbrengst van de bestaande parken, met name voor 

het Prinses Amalia windpark (dat notabene in het aangewezen gebied voor 'Hollandse Kust 

Noord' ligt) en voor windpark Egmond aan Zee (dat op heel korte afstand van dit gebied ligt). 

Het negatieve effect op de opbrengst van de bestaande parken wordt gezien hun ligging 

vergroot door de in de ontwerp Rijksstructuurvisie mogelijk gemaakte uitbreiding van beide 

parken in de richting van de kust. 

Vanwege de veel grotere afstand zullen de bestaande windparken van 'IJmuiden Ver' geen 

nadelige effecten ondervinden. 

Ook om bovenstaande redenen in de conclusie dat de ontwerpkavelbesluiten op gespannen 

voet staan met artikel 3, derde lid, aanhef en onder b, van de Wet windenergie op zee. Dit 

bezwaar weegt zwaarder nu er met 'IJmuiden Ver' een alternatief voorhanden is dat op dit 

aspect beter scoort. 

Vl. HET BELANG VAN EEN DOELMATIG RUIMTEGEBRUIK VAN DE ZEE 

Zoals eerder vermeld staat in de memorie van toelichting bij de Wet windenergie op zee dat 

in het kader van een doelmatig ruimtegebruik van de zee (als bedoeld in artikel 3, derde lid, 

aanhef en onder a, van de wet) het beheer van de Noordzee zich onder meer richt op 

efficiënte benutting van de beschikbare ruimte. Efficiënt ruimtegebruik wordt onder andere 

bereikt door windparken zoveel mogelijk aansluitend op elkaar te realiseren, aldus de MvT. 
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Uit de ontwerpkavelbesluiten blijkt dat de kavels van 'Hollandse Kust Zuid', met name de 

kavels 1 en IV, als gevolg van de aanwezigheid van kabels en pijpleidingen niet 

aaneengesloten kunnen worden aangelegd. Dit zorgt voor een sterke versnippering van de 

plekken waar windturbines kunnen worden geplaatst. 

Ter illustratie is hieronder de voorgestelde verkaveling weergegeven, afkomstig uit het MER 

kavel 1 HKZ, p. V (figuur S2). 

Legenda 
c·_-_-_: Tenne1 Offshore veilighetdszone platform 
---- Export kabel 
Kavels Hollandse Kust Zuid 
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Om de beoogde capaciteit aan windenergie te kunnen behalen, zal de locatie 'Hollandse 

Kust Noord' moeten worden aangewend (die is gepland voor 2019). Anders dan bij de locatie 

'IJmuiden Ver', kunnen bij 'Hollandse Kust' de windturbines dus niet aaneengesloten worden 

gebouwd. Dit duidt niet op het meest doelmatig ruimtegebruik van de zee. 

Door de ligging van kabels en pijpleidingen leidt de aanleg van een windpark in 'Hollandse 

Kust (Zuid)' ten opzichte van 'IJmuiden Ver' tot een grotere spanning met de andere functies 

van de Noordzee, tot een versnippering van het windgebied en (daarmee) tot hogere kosten. 

Ook dit duidt niet op het meest doelmatig ruimtegebruik van de zee. 

De conclusie is dat de keuze voor 'Hollandse Kust' als windpark en de verkaveling die in de 

ontwerpkavelbesluiten is gekozen, op gespannen voet staan met het belang van een 

doelmatig ruimtegebruik van de zee als bedoeld in artikel 3, derde lid, aanhef en onder a, 

van de wet. Dit bezwaar weegt zwaarder nu er met 'IJmuiden Ver' een alternatief 

voorhanden is dat op al deze aspecten beter scoort. 

VII. CONCLUSIE 

De aspecten die op grond van artikel 3, derde lid, van de Wet windenergie op zee van 

belang zijn bij het nemen van een kavelbesluit zijn: 
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� vervulling van maatschappelijke functies van de zee, waaronder doelmatig 

ruimtegebruik van de zee; 

� het milieubelang, waaronder het ecologisch en landschappelijk belang; 

� de gevolgen van de aanwijzing van een gebied voor derden; 

� de kosten; 

� het belang van een doelmatige aansluiting op een net. 

De locatie 'Hollandse Kust' scoort op vrijwel alle onderdelen slechter dan 'IJmuiden Ver'. 

Door desalniettemin de kavels 111 en IV in 'Hollandse Kust' aan te wijzen als locatie voor een 

windpark op basis van kosten en netwerkaansluiting, handelt de minister in strijd met de Wet 

windenergie op zee. Wij verzoeken de minister dan ook om de ontwerpkavelbesluiten in te 

trekken en de focus te verleggen naar de locatie 'IJmuiden Ver'. 

Met vriendelijke groet, 

 

Voorzitter Stichting Vrije Horizon. 

Bijlagen: 

1. Foto Luchterduinen zomer 2016. 

2. Samenvattende tabel 1 - zichtbaarheid op >18 km, >22 km en >30 km op basis van 

uurmetingen. Betreft de periode 1-01-2011 t/m 27-9-2016. Zomer en winter. 

3. Meetgegevens De Kooy en Schiphol, zichtbaarheidmeting 1-8-2016 t/m 23-9-2016 
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Bijlage 2. KNM 1 klimaat data Zichtbaarheidsmetingen. Uit tabel 1 blijkt dat de zichtbaarheid 
>18 km voor de verschillende statiai ligt tu;sen 45% en 55%. (Duidelijk boven de 43% in de 

MER) 
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Bijlage 3 - Station 235 betreft De Kooy, Station 240 betreft Schiphol 

Bijlage 1 Meting zichtbaarheid De Kooy 1 /8/2016 - 23/9/2016 

BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) 
http ://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens 
http://projects.knmi.nl/klimatologie/uurgegevens/selectie.cgi 
Gegevens van Meetstation (STN) 235 De Kooy en 240 S chiphol waarin 
YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag); HH = tijd 
VV =H orizontaal zicht tijdens de waarneming waarbij 57=7-8km, 68=18-19km en 
80=30-35km 

STN,YYYYMMDD, HH, w 

235,20160801, 1, 80 

235,20160801, 2, 80 

235,20160801, 3, 80 

235,20160801, 4, 75 

235,20160801, 5, 75 

235,20160801, 6, 69 

235,20160801, 7, 75 

235,20160801, 8, 75 

235,20160801, 9, 80 

235,20160801, 10, 75 

235,20160801, 11, 80 

235,20160801, 12, 80 

235,20160801, 13, 80 

235,20160801, 14, 80 

235,20160801, 15, 80 

235,20160801, 16, 80 

235,20160801, 17, 80 

235,20160801, 18, 75 

235,20160801, 19, 75 

235,20160801, 20, 75 

235,20160801, 21, 70 

235,20160801, 22, 64 

235,20160801, 23, 70 

235,20160801, 24, 70 

235,20160802, 1, 70 

235,20160802, 2, 57 

235,20160802, 3, 56 

235,20160802, 4, 65 

235,20160802, 5, 61 

235,20160802, 6, 60 

235,20160802, 7, 60 

235,20160802, 8, 61 

235,20160802, 9, 65 

235,20160802, 10, 75 

235,20160802, 11, 70 
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235,20160802, 12, 75 

235,20160802, 13, 75 

235,20160802, 14, 75 

235,20160802, 15, 70 

235,20160802, 16, 60 

235,20160802, 17, 64 

235,20160802, 18, 48 

235,20160802, 19, 60 

235,20160802, 20, 56 

235,20160802, 21, 46 

235,20160802, 22, 25 

235,20160802, 23, 33 

235,20160802, 24, 56 

235,20160803, 1, 50 

235,20160803, 2, 56 

235,20160803, 3, 38 

235,20160803, 4, 26 

235,20160803, 5, 58 

235,20160803, 6, 50 

235,20160803, 7, 32 

235,20160803, 8, 39 

235,20160803, 9, 61 

235,20160803, 10, 63 

235,20160803, 11, 63 

235,20160803, 12, 63 

235,20160803, 13, 62 

235,20160803, 14, 64 

235,20160803, 15, 64 

235,20160803, 16, 64 

235,20160803, 17, 65 

235,20160803, 18, 65 

235,20160803, 19, 65 

235,20160803, 20, 64 

235,20160803, 21, 62 

235,20160803, 22, 61 

235,20160803, 23, 61 

235,20160803, 24, 60 

235,20160804, 1, 61 

235,20160804, 2, 61 

235,20160804, 3, 62 

235,20160804, 4, 63 

235,20160804, 5, 64 

235,20160804, 6, 61 

235,20160804, 7, 72 

235,20160804, 8, 71 

235,20160804, 9, 68 

235,20160804, 10, 68 

235,20160804, 11, 69 

235,20160804, 12, 72 
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235,20160804, 13, 70 

235,20160804, 14, 69 

235,20160804, 15, 68 

235,20160804, 16, 69 

235,20160804, 17, 69 

235,20160804, 18, 66 

235,20160804, 19, 63 

235,20160804, 20, 65 

235,20160804, 21, 60 

235,20160804, 22, 66 

235,20160804, 23, 70 

235,20160804, 24, 70 

235,20160805, 1, 70 

235,20160805, 2, 70 

235,20160805, 3, 70 

235,20160805, 4, 70 

235,20160805, 5, 70 

235,20160805, 6, 70 

235,20160805, 7, 75 

235,20160805, 8, 75 

235,20160805, 9, 75 

235,20160805, 10, 75 

235,20160805, 11, 75 

235,20160805, 12, 74 

235,20160805, 13, 75 

235,20160805, 14, 80 

235,20160805, 15, 69 

235,20160805, 16, 77 

235,20160805, 17, 75 

235,20160805, 18, 75 

235,20160805, 19, 75 

235,20160805, 20, 75 

235,20160805, 21, 70 

235,20160805, 22, 70 

235,20160805, 23, 70 

235,20160805, 24, 70 

235,20160806, 1, 70 

235,20160806, 2, 65 

235,20160806, 3, 60 

235,20160806, 4, 59 

235,20160806, 5, 71 

235,20160806, 6, 75 

235,20160806, 7, 75 

235,20160806, 8, 75 

235,20160806, 9, 80 

235,20160806, 10, 75 

235,20160806, 11, 75 

235,20160806, 12, 75 

235,20160806, 13, 75 
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235,20160806, 14, 80 

235,20160806, 15, 75 

235,20160806, 16, 79 

235,20160806, 17, 80 

235,20160806, 18, 75 

235,20160806, 19, 75 

235,20160806, 20, 70 

235,20160806, 21, 70 

235,20160806, 22, 70 

235,20160806, 23, 70 

235,20160806, 24, 70 

235,20160807, 1, 70 

235,20160807, 2, 63 

235,20160807, 3, 58 

235,20160807, 4, 61 

235,20160807, 5, 70 

235,20160807, 6, 70 

235,20160807, 7, 66 

235,20160807, 8, 65 

235,20160807, 9, 63 

235,20160807, 10, 63 

235,20160807, 11, 67 

235,20160807, 12, 64 

235,20160807, 13, 64 

235,20160807, 14, 66 

235,20160807, 15, 64 

235,20160807, 16, 63 

235,20160807, 17, 63 

235,20160807, 18, 63 

235,20160807, 19, 62 

235,20160807, 20, 61 

235,20160807, 21, 59 

235,20160807, 22, 59 

235,20160807, 23, 58 

235,20160807, 24, 60 

235,20160808, 1, 65 

235,20160808, 2, 68 

235,20160808, 3, 67 

235,20160808, 4, 68 

235,20160808, 5, 68 

235,20160808, 6, 68 

235,20160808, 7, 69 

235,20160808, 8, 71 

235,20160808, 9, 70 

235,20160808, 10, 67 

235,20160808, 11, 75 

235,20160808, 12, 64 

235,20160808, 13, 67 

235,20160808, 14, 68 
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235,20160808, 15, 71 

235,20160808, 16, 64 

235,20160808, 17, 69 

235,20160808, 18, 72 

235,20160808, 19, 73 

235,20160808, 20, 69 

235,20160808, 21, 71 

235,20160808, 22, 70 

235,20160808, 23, 75 

235,20160808, 24, 75 

235,20160809, 1, 80 

235,20160809, 2, 80 

235,20160809, 3, 80 

235,20160809, 4, 70 

235,20160809, 5, 75 

235,20160809, 6, 70 

235,20160809, 7, 75 

235,20160809, 8, 73 

235,20160809, 9, 78 

235,20160809, 10, 79 

235,20160809, 11, 77 

235,20160809, 12, 78 

235,20160809, 13, 71 

235,20160809, 14, 65 

235,20160809, 15, 74 

235,20160809, 16, 74 

235,20160809, 17, 77 

235,20160809, 18, 80 

235,20160809, 19, 80 

235,20160809, 20, 80 

235,20160809, 21, 82 

235,20160809, 22, 58 

235,20160809, 23, 57 

235,20160809, 24, 70 

235,20160810, 1, 70 

235,20160810, 2, 70 

235,20160810, 3, 80 

235,20160810, 4, 80 

235,20160810, 5, 80 

235,20160810, 6, 82 

235,20160810, 7, 80 

235,20160810, 8, 81 

235,20160810, 9, 80 

235,20160810, 10, 66 

235,20160810, 11, 65 

235,20160810, 12, 77 

235,20160810, 13, 80 

235,20160810, 14, 81 

235,20160810, 15, 79 
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235,20160810, 16, 81 

235,20160810, 17, 81 

235,20160810, 18, 82 

235,20160810, 19, 83 

235,20160810, 20, 82 

235,20160810, 21, 75 

235,20160810, 22, 75 

235,20160810, 23, 75 

235,20160810, 24, 80 

235,20160811, 1, 83 

235,20160811, 2, 83 

235,20160811, 3, 80 

235,20160811, 4, 75 

235,20160811, 5, 70 

235,20160811, 6, 50 

235,20160811, 7, 56 

235,20160811, 8, 70 

235,20160811, 9, 74 

235,20160811, 10, 75 

235,20160811, 11, 66 

235,20160811, 12, 27 

235,20160811, 13, 56 

235,20160811, 14, 60 

235,20160811, 15, 56 

235,20160811, 16, 65 

235,20160811, 17, 56 

235,20160811, 1 8, 65 

235,20160811, 19, 65 

235,20160811, 20, 40 

235,20160811, 21, 2 8  

235,20160811, 22, 65 

235,20160811, 23, 35 

235,20160811, 24, 4 8  

235,20160812, 1, 62 

235,20160812, 2, 6 1  

235,20160812, 3, 63 

235,20160812, 4, 5 8  

235,20160812, 5, 65 

235,20160812, 6, 65 

235,20160812, 7, 65 

235,20160812, 8, 69 

235,20160812, 9, 69 

235,20160812, 10, 70 

235,20160812, 11, 69 

235,20160812, 12, 70 

235,20160812, 13, 69 

235,20160812, 14, 70 

235,20160812, 15, 70 

235,20160812, 16, 6 8  
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235,20160812, 17, 67 

235,20160812, 18, 66 

235,20160812, 19, 63 

235,20160812, 20, 61 

235,20160812, 21, 61 

235,20160812, 22, 61 

235,20160812, 23, 60 

235,20160812, 24, 59 

235,20160813, 1, 62 

235,20160813, 2, 68 

235,20160813, 3, 75 

235,20160813, 4, 75 

235,20160813, 5, 75 

235,20160813, 6, 70 

235,20160813, 7, 75 

235,20160813, 8, 75 

235,20160813, 9, 73 

235,20160813, 10, 71 

235,20160813, 11, 75 

235,20160813, 12, 70 

235,20160813, 13, 70 

235,20160813, 14, 70 

235,20160813, 15, 70 

235,20160813, 16, 75 

235,20160813, 17, 75 

235,20160813, 18, 75 

235,20160813, 19, 75 

235,20160813, 20, 70 

235,20160813, 21, 70 

235,20160813, 22, 70 

235,20160813, 23, 70 

235,20160813, 24, 65 

235,20160814, 1, 70 

235,20160814, 2, 70 

235,20160814, 3, 70 

235,20160814, 4, 70 

235,20160814, 5, 65 

235,20160814, 6, 65 

235,20160814, 7, 75 

235,20160814, 8, 75 

235,20160814, 9, 75 

235,20160814, 10, 75 

235,20160814, 11, 75 

235,20160814, 12, 80 

235,20160814, 13, 80 

235,20160814, 14, 80 

235,20160814, 15, 82 

235,20160814, 16, 80 

235,20160814, 17, 75 
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235,20160814, 18, 75 

235,20160814, 19, 75 

235,20160814, 20, 75 

235,20160814, 21, 70 

235,20160814, 22, 70 

235,20160814, 23, 65 

235,20160814, 24, 65 

235,20160815, 1, 65 

235,20160815, 2, 58 

235,20160815, 3, 65 

235,20160815, 4, 62 

235,20160815, 5, 70 

235,20160815, 6, 70 

235,20160815, 7, 70 

235,20160815, 8, 75 

235,20160815, 9, 75 

235,20160815, 10, 75 

235,20160815, 11, 75 

235,20160815, 12, 80 

235,20160815, 13, 80 

235,20160815, 14, 80 

235,20160815, 15, 80 

235,20160815, 16, 80 

235,20160815, 17, 75 

235,20160815, 18, 75 

235,20160815, 19, 75 

235,20160815, 20, 75 

235,20160815, 21, 75 

235,20160815, 22, 70 

235,20160815, 23, 70 

235,20160815, 24, 75 

235,20160816, 1, 70 

235,20160816, 2, 75 

235,20160816, 3, 75 

235,20160816, 4, 75 

235,20160816, 5, 75 

235,20160816, 6, 75 

235,20160816, 7, 75 

235,20160816, 8, 75 

235,20160816, 9, 75 

235,20160816, 10, 75 

235,20160816, 11, 75 

235,20160816, 12, 75 

235,20160816, 13, 80 

235,20160816, 14, 80 

235,20160816, 15, 80 

235,20160816, 16, 80 

235,20160816, 17, 80 

235,20160816, 18, 80 
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235,20160816, 19, 75 

235,20160816, 20, 75 

235,20160816, 21, 75 

235,20160816, 22, 70 

235,20160816, 23, 70 

235,20160816, 24, 70 

235,20160817, 1, 65 

235,20160817, 2, 65 

235,20160817, 3, 64 

235,20160817, 4, 64 

235,20160817, 5, 65 

235,20160817, 6, 61 

235,20160817, 7, 65 

235,20160817, 8, 70 

235,20160817, 9, 70 

235,20160817, 10, 71 

235,20160817, 11, 75 

235,20160817, 12, 80 

235,20160817, 13, 80 

235,20160817, 14, 80 

235,20160817, 15, 80 

235,20160817, 16, 80 

235,20160817, 17, 75 

235,20160817, 18, 75 

235,20160817, 19, 75 

235,20160817, 20, 75 

235,20160817, 21, 75 

235,20160817, 22, 75 

235,20160817, 23, 75 

235,20160817, 24, 75 

235,20160818, 1, 70 

235,20160818, 2, 70 

235,20160818, 3, 70 

235,20160818, 4, 70 

235,20160818, 5, 70 

235,20160818, 6, 70 

235,20160818, 7, 70 

235,20160818, 8, 75 

235,20160818, 9, 75 

235,20160818, 10, 75 

235,20160818, 11, 75 

235,20160818, 12, 75 

235,20160818, 13, 75 

235,20160818, 14, 75 

235,20160818, 15, 75 

235,20160818, 16, 75 

235,20160818, 17, 75 

235,20160818, 18, 75 

235,20160818, 19, 75 
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235,20160818, 20, 70 

235,20160818, 21, 70 

235,20160818, 22, 70 

235,20160818, 23, 68 

235,20160818, 24, 67 

235,20160819, 1, 65 

235,20160819, 2, 65 

235,20160819, 3, 65 

235,20160819, 4, 65 

235,20160819, 5, 63 

235,20160819, 6, 64 

235,20160819, 7, 64 

235,20160819, 8, 72 

235,20160819, 9, 70 

235,20160819, 10, 76 

235,20160819, 11, 75 

235,20160819, 12, 74 

235,20160819, 13, 77 

235,20160819, 14, 76 

235,20160819, 15, 77 

235,20160819, 16, 66 

235,20160819, 17, 59 

235,20160819, 18, 59 

235,20160819, 19, 22 

235,20160819, 20, 10 

235,20160819, 21, 24 

235,20160819, 22, 44 

235,20160819, 23, 61 

235,20160819, 24, 58 

235,20160820, 1, 65 

235,20160820, 2, 69 

235,20160820, 3, 66 

235,20160820, 4, 65 

235,20160820, 5, 65 

235,20160820, 6, 66 

235,20160820, 7, 67 

235,20160820, 8, 69 

235,20160820, 9, 67 

235,20160820, 10, 68 

235,20160820, 11, 70 

235,20160820, 12, 67 

235,20160820, 13, 65 

235,20160820, 14, 68 

235,20160820, 15, 66 

235,20160820, 16, 67 

235,20160820, 17, 69 

235,20160820, 18, 65 

235,20160820, 19, 66 

235,20160820, 20, 64 
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235,20160820, 21, 63 

235,20160820, 22, 62 

235,20160820, 23, 61 

235,20160820, 24, 61 

235,20160821, 1, 61 

235,20160821, 2, 57 

235,20160821, 3, 50 

235,20160821, 4, 66 

235,20160821, 5, 67 

235,20160821, 6, 21 

235,20160821, 7, 56 

235,20160821, 8, 65 

235,20160821, 9, 69 

235,20160821, 10, 70 

235,20160821, 11, 72 

235,20160821, 12, 70 

235,20160821, 13, 75 

235,20160821, 14, 75 

235,20160821, 15, 75 

235,20160821, 16, 74 

235,20160821, 17, 70 

235,20160821, 18, 70 

235,20160821, 19, 70 

235,20160821, 20, 70 

235,20160821, 21, 67 

235,20160821, 22, 67 

235,20160821, 23, 67 

235,20160821, 24, 65 

235,20160822, 1, 68 

235,20160822, 2, 69 

235,20160822, 3, 70 

235,20160822, 4, 25 

235,20160822, 5, 41 

235,20160822, 6, 50 

235,20160822, 7, 60 

235,20160822, 8, 64 

235,20160822, 9, 56 

235,20160822, 10, 58 

235,20160822, 11, 56 

235,20160822, 12, 64 

235,20160822, 13, 63 

235,20160822, 14, 63 

235,20160822, 15, 63 

235,20160822, 16, 62 

235,20160822, 17, 61 

235,20160822, 18, 59 

235,20160822, 19, 60 

235,20160822, 20, 61 

235,20160822, 21, 62 
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235,20160822, 22, 63 

235,20160822, 23, 61 

235,20160822, 24, 61 

235,20160823, 1, 60 

235,20160823, 2, 59 

235,20160823, 3, 58 

235,20160823, 4, 57 

235,20160823, 5, 57 

235,20160823, 6, 60 

235,20160823, 7, 62 

235,20160823, 8, 68 

235,20160823, 9, 65 

235,20160823, 10, 70 

235,20160823, 11, 66 

235,20160823, 12, 68 

235,20160823, 13, 68 

235,20160823, 14, 66 

235,20160823, 15, 65 

235,20160823, 16, 65 

235,20160823, 17, 72 

235,20160823, 18, 80 

235,20160823, 19, 75 

235,20160823, 20, 68 

235,20160823, 21, 68 

235,20160823, 22, 70 

235,20160823, 23, 75 

235,20160823, 24, 70 

235,20160824, 1, 75 

235,20160824, 2, 70 

235,20160824, 3, 70 

235,20160824, 4, 66 

235,20160824, 5, 64 

235,20160824, 6, 67 

235,20160824, 7, 69 

235,20160824, 8, 78 

235,20160824, 9, 76 

235,20160824, 10, 80 

235,20160824, 11, 79 

235,20160824, 12, 80 

235,20160824, 13, 80 

235,20160824, 14, 81 

235,20160824, 15, 81 

235,20160824, 16, 80 

235,20160824, 17, 80 

235,20160824, 18, 81 

235,20160824, 19, 80 

235,20160824, 20, 75 

235,20160824, 21, 80 

235,20160824, 22, 75 
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235,20160824, 23, 75 

235,20160824, 24, 70 

235,20160825, 1, 65 

235,20160825, 2, 59 

235,20160825, 3, 65 

235,20160825, 4, 59 

235,20160825, 5, 62 

235,20160825, 6, 61 

235,20160825, 7, 66 

235,20160825, 8, 67 

235,20160825, 9, 72 

235,20160825, 10, 74 

235,20160825, 11, 77 

235,20160825, 12, 69 

235,20160825, 13, 68 

235,20160825, 14, 66 

235,20160825, 15, 60 

235,20160825, 16, 74 

235,20160825, 17, 81 

235,20160825, 18, 76 

235,20160825, 19, 70 

235,20160825, 20, 68 

235,20160825, 21, 63 

235,20160825, 22, 63 

235,20160825, 23, 61 

235,20160825, 24, 61 

235,20160826, 1, 56 

235,20160826, 2, 33 

235,20160826, 3, 16 

235,20160826, 4, 19 

235,20160826, 5, 19 

235,20160826, 6, 48 

235,20160826, 7, 56 

235,20160826, 8, 70 

235,20160826, 9, 67 

235,20160826, 10, 75 

235,20160826, 11, 75 

235,20160826, 12, 75 

235,20160826, 13, 75 

235,20160826, 14, 75 

235,20160826, 15, 75 

235,20160826, 16, 75 

235,20160826, 17, 75 

235,20160826, 18, 75 

235,20160826, 19, 70 

235,20160826, 20, 65 

235,20160826, 21, 70 

235,20160826, 22, 70 

235,20160826, 23, 70 
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235,20160826, 24, 70 

235,20160827, 1, 70 

235,20160827, 2, 70 

235,20160827, 3, 75 

235,20160827, 4, 75 

235,20160827, 5, 70 

235,20160827, 6, 75 

235,20160827, 7, 75 

235,20160827, 8, 75 

235,20160827, 9, 75 

235,20160827, 10, 74 

235,20160827, 11, 75 

235,20160827, 12, 70 

235,20160827, 13, 80 

235,20160827, 14, 80 

235,20160827, 15, 68 

235,20160827, 16, 57 

235,20160827, 17, 63 

235,20160827, 18, 65 

235,20160827, 19, 67 

235,20160827, 20, 70 

235,20160827, 21, 70 

235,20160827, 22, 70 

235,20160827, 23, 70 

235,20160827, 24, 70 

235,20160828, 1, 65 

235,20160828, 2, 60 

235,20160828, 3, 44 

235,20160828, 4, 25 

235,20160828, 5, 19 

235,20160828, 6, 21 

235,20160828, 7, 26 

235,20160828, 8, 22 

235,20160828, 9, 50 

235,20160828, 10, 50 

235,20160828, 11, 50 

235,20160828, 12, 59 

235,20160828, 13, 61 

235,20160828, 14, 70 

235,20160828, 15, 71 

235,20160828, 16, 65 

235,20160828, 17, 64 

235,20160828, 18, 62 

235,20160828, 19, 63 

235,20160828, 20, 62 

235,20160828, 21, 66 

235,20160828, 22, 69 

235,20160828, 23, 70 

235,20160828, 24, 69 

31/72 

67 van 247



0006 

235,20160829, 1, 70 

235,20160829, 2, 75 

235,20160829, 3, 70 

235,20160829, 4, 75 

235,20160829, 5, 70 

235,20160829, 6, 70 

235,20160829, 7, 75 

235,20160829, 8, 75 

235,20160829, 9, 75 

235,20160829, 10, 75 

235,20160829, 11, 80 

235,20160829, 12, 81 

235,20160829, 13, 80 

235,20160829, 14, 80 

235,20160829, 15, 80 

235,20160829, 16, 80 

235,20160829, 17, 80 

235,20160829, 18, 75 

235,20160829, 19, 70 

235,20160829, 20, 70 

235,20160829, 21, 65 

235,20160829, 22, 65 

235,20160829, 23, 65 

235,20160829, 24, 65 

235,20160830, 1, 65 

235,20160830, 2, 65 

235,20160830, 3, 65 

235,20160830, 4, 65 

235,20160830, 5, 65 

235,20160830, 6, 65 

235,20160830, 7, 70 

235,20160830, 8, 75 

235,20160830, 9, 75 

235,20160830, 10, 75 

235,20160830, 11, 80 

235,20160830, 12, 78 

235,20160830, 13, 80 

235,20160830, 14, 80 

235,20160830, 15, 81 

235,20160830, 16, 80 

235,20160830, 17, 80 

235,20160830, 18, 75 

235,20160830, 19, 70 

235,20160830, 20, 75 

235,20160830, 21, 75 

235,20160830, 22, 67 

235,20160830, 23, 62 

235,20160830, 24, 61 

235,20160831, 1, 60 

32/72 

68 van 247



0006 

235,20160831, 2, 62 

235,20160831, 3, 60 

235,20160831, 4, 56 

235,20160831, 5, 45 

235,20160831, 6, 63 

235,20160831, 7, 70 

235,20160831, 8, 72 

235,20160831, 9, 76 

235,20160831, 10, 68 

235,20160831, 11, 75 

235,20160831, 12, 73 

235,20160831, 13, 68 

235,20160831, 14, 70 

235,20160831, 15, 65 

235,20160831, 16, 61 

235,20160831, 17, 58 

235,20160831, 18, 58 

235,20160831, 19, 61 

235,20160831, 20, 70 

235,20160831, 21, 70 

235,20160831, 22, 64 

235,20160831, 23, 60 

235,20160831, 24, 47 

235,20160901, 1, 45 

235,20160901, 2, 62 

235,20160901, 3, 70 

235,20160901, 4, 75 

235,20160901, 5, 70 

235,20160901, 6, 70 

235,20160901, 7, 75 

235,20160901, 8, 75 

235,20160901, 9, 75 

235,20160901, 10, 75 

235,20160901, 11, 75 

235,20160901, 12, 80 

235,20160901, 13, 75 

235,20160901, 14, 80 

235,20160901, 15, 80 

235,20160901, 16, 80 

235,20160901, 17, 80 

235,20160901, 18, 75 

235,20160901, 19, 75 

235,20160901, 20, 70 

235,20160901, 21, 70 

235,20160901, 22, 65 

235,20160901, 23, 65 

235,20160901, 24, 60 

235,20160902, 1, 58 

235,20160902, 2, 59 

33/72 

69 van 247



0006 

235,20160902, 3, 60 

235,20160902, 4, 59 

235,20160902, 5, 58 

235,20160902, 6, 60 

235,20160902, 7, 70 

235,20160902, 8, 75 

235,20160902, 9, 75 

235,20160902, 10, 75 

235,20160902, 11, 75 

235,20160902, 12, 70 

235,20160902, 13, 68 

235,20160902, 14, 72 

235,20160902, 15, 72 

235,20160902, 16, 69 

235,20160902, 17, 32 

235,20160902, 18, 70 

235,20160902, 19, 63 

235,20160902, 20, 63 

235,20160902, 21, 61 

235,20160902, 22, 62 

235,20160902, 23, 62 

235,20160902, 24, 65 

235,20160903, 1, 65 

235,20160903, 2, 70 

235,20160903, 3, 75 

235,20160903, 4, 72 

235,20160903, 5, 75 

235,20160903, 6, 75 

235,20160903, 7, 75 

235,20160903, 8, 75 

235,20160903, 9, 75 

235,20160903, 10, 76 

235,20160903, 11, 80 

235,20160903, 12, 80 

235,20160903, 13, 80 

235,20160903, 14, 75 

235,20160903, 15, 75 

235,20160903, 16, 75 

235,20160903, 17, 75 

235,20160903, 18, 75 

235,20160903, 19, 63 

235,20160903, 20, 49 

235,20160903, 21, 57 

235,20160903, 22, 42 

235,20160903, 23, 57 

235,20160903, 24, 61 

235,20160904, 1, 64 

235,20160904, 2, 65 

235,20160904, 3, 64 

34/72 

70 van 247



0006 

235,20160904, 4, 66 

235,20160904, 5, 58 

235,20160904, 6, 63 

235,20160904, 7, 66 

235,20160904, 8, 58 

235,20160904, 9, 65 

235,20160904, 10, 61 

235,20160904, 11, 70 

235,20160904, 12, 62 

235,20160904, 13, 71 

235,20160904, 14, 70 

235,20160904, 15, 75 

235,20160904, 16, 73 

235,20160904, 17, 73 

235,20160904, 18, 70 

235,20160904, 19, 68 

235,20160904, 20, 69 

235,20160904, 21, 60 

235,20160904, 22, 70 

235,20160904, 23, 57 

235,20160904, 24, 62 

235,20160905, 1, 68 

235,20160905, 2, 66 

235,20160905, 3, 69 

235,20160905, 4, 69 

235,20160905, 5, 70 

235,20160905, 6, 70 

235,20160905, 7, 70 

235,20160905, 8, 70 

235,20160905, 9, 75 

235,20160905, 10, 75 

235,20160905, 11, 75 

235,20160905, 12, 75 

235,20160905, 13, 75 

235,20160905, 14, 75 

235,20160905, 15, 75 

235,20160905, 16, 75 

235,20160905, 17, 75 

235,20160905, 18, 70 

235,20160905, 19, 70 

235,20160905, 20, 65 

235,20160905, 21, 65 

235,20160905, 22, 65 

235,20160905, 23, 65 

235,20160905, 24, 65 

235,20160906, 1, 64 

235,20160906, 2, 62 

235,20160906, 3, 59 

235,20160906, 4, 62 

35/72 

71 van 247



0006 

235,20160906, 5, 63 

235,20160906, 6, 63 

235,20160906, 7, 60 

235,20160906, 8, 59 

235,20160906, 9, 58 

235,20160906, 10, 62 

235,20160906, 11, 61 

235,20160906, 12, 64 

235,20160906, 13, 69 

235,20160906, 14, 64 

235,20160906, 15, 71 

235,20160906, 16, 64 

235,20160906, 17, 61 

235,20160906, 18, 67 

235,20160906, 19, 59 

235,20160906, 20, 56 

235,20160906, 21, 48 

235,20160906, 22, 56 

235,20160906, 23, 56 

235,20160906, 24, 50 

235,20160907, 1, 35 

235,20160907, 2, 33 

235,20160907, 3, 28 

235,20160907, 4, 12 

235,20160907, 5, 22 

235,20160907, 6, 36 

235,20160907, 7, 56 

235,20160907, 8, 58 

235,20160907, 9, 66 

235,20160907, 10, 70 

235,20160907, 11, 63 

235,20160907, 12, 57 

235,20160907, 13, 62 

235,20160907, 14, 67 

235,20160907, 15, 64 

235,20160907, 16, 70 

235,20160907, 17, 80 

235,20160907, 18, 80 

235,20160907, 19, 60 

235,20160907, 20, 61 

235,20160907, 21, 50 

235,20160907, 22, 59 

235,20160907, 23, 63 

235,20160907, 24, 63 

235,20160908, 1, 67 

235,20160908, 2, 69 

235,20160908, 3, 65 

235,20160908, 4, 61 

235,20160908, 5, 58 

36/72 

72 van 247



0006 

235,20160908, 6, 60 

235,20160908, 7, 61 

235,20160908, 8, 63 

235,20160908, 9, 65 

235,20160908, 10, 69 

235,20160908, 11, 75 

235,20160908, 12, 75 

235,20160908, 13, 63 

235,20160908, 14, 74 

235,20160908, 15, 69 

235,20160908, 16, 75 

235,20160908, 17, 64 

235,20160908, 18, 60 

235,20160908, 19, 60 

235,20160908, 20, 70 

235,20160908, 21, 70 

235,20160908, 22, 70 

235,20160908, 23, 65 

235,20160908, 24, 65 

235,20160909, 1, 70 

235,20160909, 2, 75 

235,20160909, 3, 70 

235,20160909, 4, 70 

235,20160909, 5, 65 

235,20160909, 6, 70 

235,20160909, 7, 70 

235,20160909, 8, 75 

235,20160909, 9, 72 

235,20160909, 10, 68 

235,20160909, 11, 70 

235,20160909, 12, 80 

235,20160909, 13, 75 

235,20160909, 14, 75 

235,20160909, 15, 75 

235,20160909, 16, 80 

235,20160909, 17, 78 

235,20160909, 18, 75 

235,20160909, 19, 75 

235,20160909, 20, 70 

235,20160909, 21, 70 

235,20160909, 22, 70 

235,20160909, 23, 70 

235,20160909, 24, 69 

235,20160910, 1, 67 

235,20160910, 2, 67 

235,20160910, 3, 67 

235,20160910, 4, 69 

235,20160910, 5, 68 

235,20160910, 6, 70 

37/72 

73 van 247



0006 

235,20160910, 7 ,  70 

235,20160910, 8 ,  72 

235,20160910, 9, 80 

235,20160910, 10, 80 

235,20160910, 11, 8 1  

235,20160910, 12, 72 

235,20160910, 13, 7 9  

235,20160910, 14, 80 

235,20160910, 15, 80 

235,20160910, 16, 75 

235,20160910, 17,  75 

235,20160910, 18, 75 

235,20160910, 19, 70 

235,20160910, 20, 70 

235,20160910, 21,  70 

235,20160910, 22, 70 

235,20160910, 23, 70 

235,20160910, 24, 70 

235,20160911 ' 1 ,  65 

235,20160911 ' 2 ,  59 

235,20160911 ' 3 ,  65 

235,20160911 ' 4, 70 

235,20160911 ' 5, 70 

235,20160911 ' 6 ,  75 

235,20160911 ' 7 ,  75 

235,20160911 ' 8 ,  80 

235,20160911 ' 9, 78 

235,20160911 ' 10, 80 

235,20160911 ' 11, 81 

235,20160911 ' 12, 80 

235,20160911 ' 13, 78 

235,20160911 ' 14, 80 

235,20160911 ' 15, 80 

235,20160911 ' 16, 80 

235,20160911 ' 1 7 ,  75 

235,20160911 ' 18, 75 

235,20160911 ' 19, 75 

235,20160911 ' 20, 70 

235,20160911 ' 2 1 ,  70 

235,20160911 ' 22, 65 

235,20160911 ' 23, 58 

235,20160911 ' 24, 58 

235,20160912, 1 ,  62 

235,20160912, 2 ,  60 

235,20160912, 3 ,  57 

235,20160912, 4, 50 

235,20160912, 5, 56 

235,20160912, 6 ,  56 

235,20160912, 7 ,  57 

38/72 

74 van 247



0006 

235,20160912, 8, 58 

235,20160912, 9, 64 

235,20160912, 10, 80 

235,20160912, 11, 77 

235,20160912, 12, 81 

235,20160912, 13, 80 

235,20160912, 14, 82 

235,20160912, 15, 83 

235,20160912, 16, 83 

235,20160912, 17, 82 

235,20160912, 18, 70 

235,20160912, 19, 70 

235,20160912, 20, 65 

235,20160912, 21, 70 

235,20160912, 22, 62 

235,20160912, 23, 57 

235,20160912, 24, 60 

235,20160913, 1, 60 

235,20160913, 2, 61 

235,20160913, 3, 61 

235,20160913, 4, 63 

235,20160913, 5, 69 

235,20160913, 6, 68 

235,20160913, 7, 64 

235,20160913, 8, 62 

235,20160913, 9, 61 

235,20160913, 10, 60 

235,20160913, 11, 61 

235,20160913, 12, 74 

235,20160913, 13, 66 

235,20160913, 14, 69 

235,20160913, 15, 70 

235,20160913, 16, 77 

235,20160913, 17, 76 

235,20160913, 18, 71 

235,20160913, 19, 68 

235,20160913, 20, 67 

235,20160913, 21, 64 

235,20160913, 22, 61 

235,20160913, 23, 62 

235,20160913, 24, 59 

235,20160914, 1, 62 

235,20160914, 2, 64 

235,20160914, 3, 63 

235,20160914, 4, 62 

235,20160914, 5, 61 

235,20160914, 6, 61 

235,20160914, 7, 62 

235,20160914, 8, 64 

39/72 

75 van 247



0006 

235,20160914, 9, 65 

235,20160914, 10, 64 

235,20160914, 11, 65 

235,20160914, 12, 67 

235,20160914, 13, 69 

235,20160914, 14, 67 

235,20160914, 15, 67 

235,20160914, 16, 69 

235,20160914, 17, 66 

235,20160914, 18, 64 

235,20160914, 19, 64 

235,20160914, 20, 60 

235,20160914, 21, 60 

235,20160914, 22, 59 

235,20160914, 23, 59 

235,20160914, 24, 58 

235,20160915, 1, 56 

235,20160915, 2, 57 

235,20160915, 3, 58 

235,20160915, 4, 60 

235,20160915, 5, 60 

235,20160915, 6, 61 

235,20160915, 7, 63 

235,20160915, 8, 68 

235,20160915, 9, 68 

235,20160915, 10, 67 

235,20160915, 11, 67 

235,20160915, 12, 70 

235,20160915, 13, 72 

235,20160915, 14, 71 

235,20160915, 15, 75 

235,20160915, 16, 70 

235,20160915, 17, 72 

235,20160915, 18, 70 

235,20160915, 19, 80 

235,20160915, 20, 80 

235,20160915, 21, 75 

235,20160915, 22, 23 

235,20160915, 23, 70 

235,20160915, 24, 65 

235,20160916, 1, 75 

235,20160916, 2, 70 

235,20160916, 3, 65 

235,20160916, 4, 65 

235,20160916, 5, 46 

235,20160916, 6, 50 

235,20160916, 7, 43 

235,20160916, 8, 50 

235,20160916, 9, 56 

40/72 

76 van 247



0006 

235,20160916, 10, 58 

235,20160916, 11, 68 

235,20160916, 12, 64 

235,20160916, 13, 64 

235,20160916, 14, 65 

235,20160916, 15, 64 

235,20160916, 16, 61 

235,20160916, 17, 63 

235,20160916, 18, 70 

235,20160916, 19, 70 

235,20160916, 20, 70 

235,20160916, 21, 70 

235,20160916, 22, 75 

235,20160916, 23, 70 

235,20160916, 24, 70 

235,20160917, 1, 70 

235,20160917, 2, 70 

235,20160917, 3, 70 

235,20160917, 4, 69 

235,20160917, 5, 70 

235,20160917, 6, 63 

235,20160917, 7, 63 

235,20160917, 8, 69 

235,20160917, 9, 67 

235,20160917, 10, 68 

235,20160917, 11, 63 

235,20160917, 12, 69 

235,20160917, 13, 67 

235,20160917, 14, 63 

235,20160917, 15, 75 

235,20160917, 16, 62 

235,20160917, 17, 63 

235,20160917, 18, 62 

235,20160917, 19, 61 

235,20160917, 20, 63 

235,20160917, 21, 64 

235,20160917, 22, 75 

235,20160917, 23, 75 

235,20160917, 24, 75 

235,20160918, 1, 70 

235,20160918, 2, 70 

235,20160918, 3, 70 

235,20160918, 4, 70 

235,20160918, 5, 70 

235,20160918, 6, 70 

235,20160918, 7, 75 

235,20160918, 8, 75 

235,20160918, 9, 75 

235,20160918, 10, 75 

41/72 

77 van 247



0006 

235,20160918, 11, 75 

235,20160918, 12, 81 

235,20160918, 13, 82 

235,20160918, 14, 82 

235,20160918, 15, 82 

235,20160918, 16, 82 

235,20160918, 17, 80 

235,20160918, 18, 80 

235,20160918, 19, 75 

235,20160918, 20, 75 

235,20160918, 21, 75 

235,20160918, 22, 80 

235,20160918, 23, 80 

235,20160918, 24, 75 

235,20160919, 1, 75 

235,20160919, 2, 75 

235,20160919, 3, 75 

235,20160919, 4, 75 

235,20160919, 5, 75 

235,20160919, 6, 70 

235,20160919, 7, 75 

235,20160919, 8, 75 

235,20160919, 9, 75 

235,20160919, 10, 83 

235,20160919, 11, 80 

235,20160919, 12, 80 

235,20160919, 13, 82 

235,20160919, 14, 81 

235,20160919, 15, 83 

235,20160919, 16, 80 

235,20160919, 17, 80 

235,20160919, 18, 75 

235,20160919, 19, 75 

235,20160919, 20, 61 

235,20160919, 21, 65 

235,20160919, 22, 65 

235,20160919, 23, 65 

235,20160919, 24, 65 

235,20160920, 1, 75 

235,20160920, 2, 70 

235,20160920, 3, 70 

235,20160920, 4, 70 

235,20160920, 5, 59 

235,20160920, 6, 59 

235,20160920, 7, 70 

235,20160920, 8, 75 

235,20160920, 9, 75 

235,20160920, 10, 80 

235,20160920, 11, 83 

42/72 

78 van 247



0006 

235,20160920, 12, 81 

235,20160920, 13, 81 

235,20160920, 14, 82 

235,20160920, 15, 81 

235,20160920, 16, 83 

235,20160920, 17, 83 

235,20160920, 18, 83 

235,20160920, 19, 75 

235,20160920, 20, 71 

235,20160920, 21, 71 

235,20160920, 22, 68 

235,20160920, 23, 72 

235,20160920, 24, 75 

235,20160921, 1, 75 

235,20160921, 2, 75 

235,20160921, 3, 75 

235,20160921, 4, 75 

235,20160921, 5, 75 

235,20160921, 6, 75 

235,20160921, 7, 75 

235,20160921, 8, 80 

235,20160921, 9, 83 

235,20160921, 10, 83 

235,20160921, 11, 82 

235,20160921, 12, 82 

235,20160921, 13, 81 

235,20160921, 14, 83 

235,20160921, 15, 81 

235,20160921, 16, 83 

235,20160921, 17, 82 

235,20160921, 18, 83 

235,20160921, 19, 80 

235,20160921, 20, 75 

235,20160921, 21, 75 

235,20160921, 22, 80 

235,20160921, 23, 80 

235,20160921, 24, 75 

235,20160922, 1, 75 

235,20160922, 2, 71 

235,20160922, 3, 64 

235,20160922, 4, 60 

235,20160922, 5, 60 

235,20160922, 6, 62 

235,20160922, 7, 65 

235,20160922, 8, 70 

235,20160922, 9, 71 

235,20160922, 10, 69 

235,20160922, 11, 65 

235,20160922, 12, 62 

43/72 

79 van 247



0006 

235,20160922, 13, 67 

235,20160922, 14, 64 

235,20160922, 15, 67 

235,20160922, 16, 68 

235,20160922, 17, 68 

235,20160922, 18, 59 

235,20160922, 19, 60 

235,20160922, 20, 68 

235,20160922, 21, 70 

235,20160922, 22, 70 

235,20160922, 23, 70 

235,20160922, 24, 60 

235,20160923, 1, 56 

235,20160923, 2, 28 

235,20160923, 3, 50 

235,20160923, 4, 64 

235,20160923, 5, 75 

235,20160923, 6, 83 

235,20160923, 7, 83 

235,20160923, 8, 83 

235,20160923, 9, 83 

235,20160923, 10, 80 

235,20160923, 11, 78 

235,20160923, 12, 81 

235,20160923, 13, 82 

235,20160923, 14, 80 

235,20160923, 15, 82 

235,20160923, 16, 82 

235,20160923, 17, 82 

235,20160923, 18, 68 

235,20160923, 19, 83 

235,20160923, 20, 83 

235,20160923, 21, 82 

235,20160923, 22, 81 

235,20160923, 23, 80 

235,20160923, 24, 80 

44/72 
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Bijlage 1 Meting zichtbaarheid Schiphol 1 /8/2016 - 24/9/2016 

B RON: K ONINKLIJK NEDERLANDS METEO ROLOGISCH INST I T UUT (KNMI) 

O pmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneemmethodieken zijn 

deze tijdreeksen van uurwaarden mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat deze reeks van 

gemeten waarden niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering 

verwijzen we naar de gehomogeniseerde reeks maandtemperaturen van De Bilt <http:// 

www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/homogeen_260/index. html> of de Centraal 

Nederland Temperatuur <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/CNT/>. 

STN LON(east) LAT(north) 

240: 4.774 52.301 

ALT(m) NAME 

-4.40 SCHIPHOL 

YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag); 

HH = tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 

UT; 

W = Horizontaal zicht tijdens de waarneming (O=minder dan 1 OOm, 1=100-200m, 

2=200-300m, ... , =4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, ... , 79=29-30km, 

80=30-35km, 81=35-40km, ... , 89=meer dan 70km); 

STN,YYYYMMDD, HH, W 

240,20160801, 1 ' 70 

240,20160801, 2, 70 

240,20160801, 3, 67 

240,20160801, 4, 68 

240,20160801, 5, 69 

240,20160801, 6, 70 

240,20160801, 7, 70 

240,20160801, 8, 80 

240,20160801, 9, 80 

240,20160801, 10, 80 

240,20160801, 11 ' 80 

240,20160801, 12, 81 

240,20160801, 13, 82 

240,20160801, 14, 81 

240,20160801, 15, 81 

240,20160801, 16, 81 

240,20160801, 17' 80 

240,20160801, 18, 80 

240,20160801, 19, 75 

240,20160801, 20, 75 

240,20160801, 21 ' 75 

240,20160801, 22, 70 

240,20160801, 23, 75 

240,20160801, 24, 70 

240,20160802, 1, 75 

240,20160802, 2, 66 
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240,20160802, 3, 62 

240,20160802, 4, 58 

240,20160802, 5, 56 

240,20160802, 6, 43 

240,20160802, 7, 65 

240,20160802, 8, 68 

240,20160802, 9, 64 

240,20160802, 10, 57 

240,20160802, 11, 70 

240,20160802, 12, 59 

240,20160802, 13, 70 

240,20160802, 14, 50 

240,20160802, 15, 56 

240,20160802, 16, 35 

240,20160802, 17, 57 

240,20160802, 18, 24 

240,20160802, 19, 24 

240,20160802, 20, 56 

240,20160802, 21, 48 

240,20160802, 22, 31 

240,20160802, 23, 23 

240,20160802, 24, 30 

240,20160803, 1, 56 

240,20160803, 2, 50 

240,20160803, 3, 61 

240,20160803, 4, 50 

240,20160803, 5, 59 

240,20160803, 6, 50 

240,20160803, 7, 32 

240,20160803, 8, 59 

240,20160803, 9, 65 

240,20160803, 10, 68 

240,20160803, 11, 70 

240,20160803, 12, 75 

240,20160803, 13, 75 

240,20160803, 14, 75 

240,20160803, 15, 75 

240,20160803, 16, 75 

240,20160803, 17, 75 

240,20160803, 18, 75 

240,20160803, 19, 75 

240,20160803, 20, 75 

240,20160803, 21, 75 

240,20160803, 22, 68 

240,20160803, 23, 65 

240,20160803, 24, 64 

240,20160804, 1, 63 

240,20160804, 2, 63 

240,20160804, 3, 62 
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240,20160804, 4, 64 

240,20160804, 5, 65 

240,20160804, 6, 68 

240,20160804, 7, 70 

240,20160804, 8, 73 

240,20160804, 9, 67 

240,20160804, 10, 72 

240,20160804, 11, 75 

240,20160804, 12, 69 

240,20160804, 13, 74 

240,20160804, 14, 71 

240,20160804, 15, 72 

240,20160804, 16, 69 

240,20160804, 17, 72 

240,20160804, 18, 75 

240,20160804, 19, 70 

240,20160804, 20, 65 

240,20160804, 21, 63 

240,20160804, 22, 63 

240,20160804, 23, 62 

240,20160804, 24, 64 

240,20160805, 1, 60 

240,20160805, 2, 65 

240,20160805, 3, 65 

240,20160805, 4, 65 

240,20160805, 5, 65 

240,20160805, 6, 70 

240,20160805, 7, 75 

240,20160805, 8, 75 

240,20160805, 9, 75 

240,20160805, 10, 75 

240,20160805, 11, 46 

240,20160805, 12, 75 

240,20160805, 13, 80 

240,20160805, 14, 80 

240,20160805, 15, 80 

240,20160805, 16, 80 

240,20160805, 17, 80 

240,20160805, 18, 75 

240,20160805, 19, 75 

240,20160805, 20, 70 

240,20160805, 21, 75 

240,20160805, 22, 70 

240,20160805, 23, 70 

240,20160805, 24, 65 

240,20160806, 1, 64 

240,20160806, 2, 59 

240,20160806, 3, 58 

240,20160806, 4, 57 
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240,20160806, 5, 57 

240,20160806, 6, 65 

240,20160806, 7, 58 

240,20160806, 8, 50 

240,20160806, 9, 58 

240,20160806, 10, 75 

240,20160806, 11, 75 

240,20160806, 12, 75 

240,20160806, 13, 80 

240,20160806, 14, 80 

240,20160806, 15, 81 

240,20160806, 16, 81 

240,20160806, 17, 81 

240,20160806, 18, 82 

240,20160806, 19, 75 

240,20160806, 20, 75 

240,20160806, 21, 75 

240,20160806, 22, 70 

240,20160806, 23, 70 

240,20160806, 24, 70 

240,20160807, 1, 70 

240,20160807, 2, 70 

240,20160807, 3, 68 

240,20160807, 4, 69 

240,20160807, 5, 70 

240,20160807, 6, 70 

240,20160807, 7, 68 

240,20160807, 8, 63 

240,20160807, 9, 56 

240,20160807, 10, 62 

240,20160807, 11, 70 

240,20160807, 12, 70 

240,20160807, 13, 68 

240,20160807, 14, 75 

240,20160807, 15, 75 

240,20160807, 16, 75 

240,20160807, 17, 75 

240,20160807, 18, 75 

240,20160807, 19, 75 

240,20160807, 20, 70 

240,20160807, 21, 75 

240,20160807, 22, 74 

240,20160807, 23, 67 

240,20160807, 24, 62 

240,20160808, 1, 60 

240,20160808, 2, 60 

240,20160808, 3, 63 

240,20160808, 4, 70 

240,20160808, 5, 70 
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240,20160808, 6, 69 

240,20160808, 7, 69 

240,20160808, 8, 76 

240,20160808, 9, 80 

240,20160808, 10, 72 

240,20160808, 11, 80 

240,20160808, 12, 78 

240,20160808, 13, 80 

240,20160808, 14, 80 

240,20160808, 15, 75 

240,20160808, 16, 79 

240,20160808, 17, 80 

240,20160808, 18, 75 

240,20160808, 19, 74 

240,20160808, 20, 75 

240,20160808, 21, 70 

240,20160808, 22, 70 

240,20160808, 23, 65 

240,20160808, 24, 65 

240,20160809, 1, 65 

240,20160809, 2, 65 

240,20160809, 3, 8 

240,20160809, 4, 65 

240,20160809, 5, 65 

240,20160809, 6, 65 

240,20160809, 7, 70 

240,20160809, 8, 70 

240,20160809, 9, 70 

240,20160809, 10, 70 

240,20160809, 11, 80 

240,20160809, 12, 73 

240,20160809, 13, 71 

240,20160809, 14, 78 

240,20160809, 15, 80 

240,20160809, 16, 79 

240,20160809, 17, 78 

240,20160809, 18, 79 

240,20160809, 19, 75 

240,20160809, 20, 75 

240,20160809, 21, 75 

240,20160809, 22, 80 

240,20160809, 23, 70 

240,20160809, 24, 70 

240,20160810, 1, 64 

240,20160810, 2, 65 

240,20160810, 3, 65 

240,20160810, 4, 65 

240,20160810, 5, 65 

240,20160810, 6, 75 
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240,20160810, 7, 75 

240,20160810, 8, 70 

240,20160810, 9, 80 

240,20160810, 10, 80 

240,20160810, 11, 80 

240,20160810, 12, 80 

240,20160810, 13, 81 

240,20160810, 14, 81 

240,20160810, 15, 78 

240,20160810, 16, 81 

240,20160810, 17, 75 

240,20160810, 18, 80 

240,20160810, 19, 80 

240,20160810, 20, 75 

240,20160810, 21, 75 

240,20160810, 22, 70 

240,20160810, 23, 70 

240,20160810, 24, 70 

240,20160811, 1, 70 

240,20160811, 2, 75 

240,20160811, 3, 75 

240,20160811, 4, 75 

240,20160811, 5, 70 

240,20160811, 6, 70 

240,20160811, 7, 62 

240,20160811, 8, 58 

240,20160811, 9, 59 

240,20160811, 10, 58 

240,20160811, 11, 67 

240,20160811, 12, 57 

240,20160811, 13, 56 

240,20160811, 14, 62 

240,20160811, 15, 57 

240,20160811, 16, 58 

240,20160811, 17, 62 

240,20160811, 18, 59 

240,20160811, 19, 44 

240,20160811, 20, 65 

240,20160811, 21, 57 

240,20160811, 22, 59 

240,20160811, 23, 50 

240,20160811, 24, 29 

240,20160812, 1, 49 

240,20160812, 2, 65 

240,20160812, 3, 65 

240,20160812, 4, 65 

240,20160812, 5, 65 

240,20160812, 6, 65 

240,20160812, 7, 70 
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240,20160812, 8, 70 

240,20160812, 9, 70 

240,20160812, 10, 70 

240,20160812, 11, 70 

240,20160812, 12, 70 

240,20160812, 13, 75 

240,20160812, 14, 75 

240,20160812, 15, 72 

240,20160812, 16, 75 

240,20160812, 17, 75 

240,20160812, 18, 75 

240,20160812, 19, 75 

240,20160812, 20, 75 

240,20160812, 21, 70 

240,20160812, 22, 70 

240,20160812, 23, 70 

240,20160812, 24, 70 

240,20160813, 1, 61 

240,20160813, 2, 58 

240,20160813, 3, 50 

240,20160813, 4, 56 

240,20160813, 5, 70 

240,20160813, 6, 70 

240,20160813, 7, 70 

240,20160813, 8, 75 

240,20160813, 9, 75 

240,20160813, 10, 75 

240,20160813, 11, 75 

240,20160813, 12, 75 

240,20160813, 13, 75 

240,20160813, 14, 75 

240,20160813, 15, 75 

240,20160813, 16, 75 

240,20160813, 17, 75 

240,20160813, 18, 75 

240,20160813, 19, 70 

240,20160813, 20, 70 

240,20160813, 21, 70 

240,20160813, 22, 70 

240,20160813, 23, 70 

240,20160813, 24, 70 

240,20160814, 1, 65 

240,20160814, 2, 65 

240,20160814, 3, 65 

240,20160814, 4, 65 

240,20160814, 5, 65 

240,20160814, 6, 65 

240,20160814, 7, 70 

240,20160814, 8, 75 
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240,20160814, 9, 75 

240,20160814, 10, 75 

240,20160814, 11, 75 

240,20160814, 12, 82 

240,20160814, 13, 81 

240,20160814, 14, 82 

240,20160814, 15, 81 

240,20160814, 16, 82 

240,20160814, 17, 83 

240,20160814, 18, 83 

240,20160814, 19, 75 

240,20160814, 20, 75 

240,20160814, 21, 70 

240,20160814, 22, 70 

240,20160814, 23, 65 

240,20160814, 24, 65 

240,20160815, 1, 65 

240,20160815, 2, 65 

240,20160815, 3, 65 

240,20160815, 4, 65 

240,20160815, 5, 65 

240,20160815, 6, 70 

240,20160815, 7, 75 

240,20160815, 8, 80 

240,20160815, 9, 80 

240,20160815, 10, 81 

240,20160815, 11, 82 

240,20160815, 12, 81 

240,20160815, 13, 80 

240,20160815, 14, 82 

240,20160815, 15, 81 

240,20160815, 16, 81 

240,20160815, 17, 81 

240,20160815, 18, 75 

240,20160815, 19, 75 

240,20160815, 20, 75 

240,20160815, 21, 75 

240,20160815, 22, 70 

240,20160815, 23, 70 

240,20160815, 24, 70 

240,20160816, 1, 70 

240,20160816, 2, 70 

240,20160816, 3, 70 

240,20160816, 4, 70 

240,20160816, 5, 70 

240,20160816, 6, 70 

240,20160816, 7, 75 

240,20160816, 8, 75 

240,20160816, 9, 80 
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240,20160816, 10, 81 

240,20160816, 11, 80 

240,20160816, 12, 81 

240,20160816, 13, 80 

240,20160816, 14, 80 

240,20160816, 15, 80 

240,20160816, 16, 80 

240,20160816, 17, 80 

240,20160816, 18, 81 

240,20160816, 19, 75 

240,20160816, 20, 75 

240,20160816, 21, 70 

240,20160816, 22, 70 

240,20160816, 23, 70 

240,20160816, 24, 70 

240,20160817, 1, 70 

240,20160817, 2, 70 

240,20160817, 3, 70 

240,20160817, 4, 67 

240,20160817, 5, 65 

240,20160817, 6, 71 

240,20160817, 7, 75 

240,20160817, 8, 80 

240,20160817, 9, 80 

240,20160817, 10, 81 

240,20160817, 11, 80 

240,20160817, 12, 81 

240,20160817, 13, 80 

240,20160817, 14, 80 

240,20160817, 15, 81 

240,20160817, 16, 82 

240,20160817, 17, 83 

240,20160817, 18, 83 

240,20160817, 19, 83 

240,20160817, 20, 75 

240,20160817, 21, 75 

240,20160817, 22, 75 

240,20160817, 23, 70 

240,20160817, 24, 70 

240,20160818, 1, 70 

240,20160818, 2, 70 

240,20160818, 3, 70 

240,20160818, 4, 70 

240,20160818, 5, 68 

240,20160818, 6, 70 

240,20160818, 7, 75 

240,20160818, 8, 75 

240,20160818, 9, 76 

240,20160818, 10, 81 
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240,20160818, 11, 81 

240,20160818, 12, 75 

240,20160818, 13, 81 

240,20160818, 14, 80 

240,20160818, 15, 80 

240,20160818, 16, 82 

240,20160818, 17, 81 

240,20160818, 18, 80 

240,20160818, 19, 75 

240,20160818, 20, 70 

240,20160818, 21, 70 

240,20160818, 22, 64 

240,20160818, 23, 65 

240,20160818, 24, 70 

240,20160819, 1, 70 

240,20160819, 2, 65 

240,20160819, 3, 62 

240,20160819, 4, 61 

240,20160819, 5, 58 

240,20160819, 6, 63 

240,20160819, 7, 67 

240,20160819, 8, 75 

240,20160819, 9, 72 

240,20160819, 10, 78 

240,20160819, 11, 78 

240,20160819, 12, 69 

240,20160819, 13, 66 

240,20160819, 14, 63 

240,20160819, 15, 59 

240,20160819, 16, 58 

240,20160819, 17, 56 

240,20160819, 18, 57 

240,20160819, 19, 14 

240,20160819, 20, 11 

240,20160819, 21, 61 

240,20160819, 22, 39 

240,20160819, 23, 58 

240,20160819, 24, 65 

240,20160820, 1, 65 

240,20160820, 2, 65 

240,20160820, 3, 63 

240,20160820, 4, 65 

240,20160820, 5, 65 

240,20160820, 6, 62 

240,20160820, 7, 64 

240,20160820, 8, 67 

240,20160820, 9, 64 

240,20160820, 10, 63 

240,20160820, 11, 71 
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240,20160820, 12, 78 

240,20160820, 13, 75 

240,20160820, 14, 70 

240,20160820, 15, 71 

240,20160820, 16, 67 

240,20160820, 17, 72 

240,20160820, 18, 69 

240,20160820, 19, 74 

240,20160820, 20, 73 

240,20160820, 21, 70 

240,20160820, 22, 75 

240,20160820, 23, 74 

240,20160820, 24, 70 

240,20160821, 1, 70 

240,20160821, 2, 58 

240,20160821, 3, 66 

240,20160821, 4, 65 

240,20160821, 5, 57 

240,20160821, 6, 58 

240,20160821, 7, 59 

240,20160821, 8, 50 

240,20160821, 9, 65 

240,20160821, 10, 44 

240,20160821, 11, 65 

240,20160821, 12, 61 

240,20160821, 13, 75 

240,20160821, 14, 75 

240,20160821, 15, 75 

240,20160821, 16, 75 

240,20160821, 17, 75 

240,20160821, 18, 75 

240,20160821, 19, 70 

240,20160821, 20, 70 

240,20160821, 21, 68 

240,20160821, 22, 63 

240,20160821, 23, 61 

240,20160821, 24, 60 

240,20160822, 1, 60 

240,20160822, 2, 59 

240,20160822, 3, 60 

240,20160822, 4, 38 

240,20160822, 5, 24 

240,20160822, 6, 59 

240,20160822, 7, 65 

240,20160822, 8, 64 

240,20160822, 9, 66 

240,20160822, 10, 50 

240,20160822, 11, 64 

240,20160822, 12, 65 
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240,20160822, 13, 67 

240,20160822, 14, 71 

240,20160822, 15, 70 

240,20160822, 16, 69 

240,20160822, 17, 72 

240,20160822, 18, 74 

240,20160822, 19, 70 

240,20160822, 20, 70 

240,20160822, 21, 70 

240,20160822, 22, 65 

240,20160822, 23, 66 

240,20160822, 24, 66 

240,20160823, 1, 65 

240,20160823, 2, 65 

240,20160823, 3, 65 

240,20160823, 4, 61 

240,20160823, 5, 64 

240,20160823, 6, 65 

240,20160823, 7, 70 

240,20160823, 8, 75 

240,20160823, 9, 72 

240,20160823, 10, 78 

240,20160823, 11, 65 

240,20160823, 12, 80 

240,20160823, 13, 80 

240,20160823, 14, 80 

240,20160823, 15, 80 

240,20160823, 16, 82 

240,20160823, 17, 80 

240,20160823, 18, 81 

240,20160823, 19, 75 

240,20160823, 20, 70 

240,20160823, 21, 75 

240,20160823, 22, 75 

240,20160823, 23, 75 

240,20160823, 24, 75 

240,20160824, 1, 74 

240,20160824, 2, 74 

240,20160824, 3, 70 

240,20160824, 4, 70 

240,20160824, 5, 69 

240,20160824, 6, 69 

240,20160824, 7, 70 

240,20160824, 8, 73 

240,20160824, 9, 79 

240,20160824, 10, 79 

240,20160824, 11, 77 

240,20160824, 12, 72 

240,20160824, 13, 74 
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240,20160824, 14, 79 

240,20160824, 15, 80 

240,20160824, 16, 80 

240,20160824, 17, 81 

240,20160824, 18, 81 

240,20160824, 19, 83 

240,20160824, 20, 75 

240,20160824, 21, 75 

240,20160824, 22, 75 

240,20160824, 23, 75 

240,20160824, 24, 75 

240,20160825, 1, 70 

240,20160825, 2, 70 

240,20160825, 3, 70 

240,20160825, 4, 75 

240,20160825, 5, 70 

240,20160825, 6, 70 

240,20160825, 7, 69 

240,20160825, 8, 72 

240,20160825, 9, 79 

240,20160825, 10, 81 

240,20160825, 11, 74 

240,20160825, 12, 80 

240,20160825, 13, 79 

240,20160825, 14, 79 

240,20160825, 15, 79 

240,20160825, 16, 80 

240,20160825, 17, 80 

240,20160825, 18, 81 

240,20160825, 19, 70 

240,20160825, 20, 70 

240,20160825, 21, 70 

240,20160825, 22, 71 

240,20160825, 23, 66 

240,20160825, 24, 64 

240,20160826, 1, 60 

240,20160826, 2, 60 

240,20160826, 3, 40 

240,20160826, 4, 42 

240,20160826, 5, 32 

240,20160826, 6, 36 

240,20160826, 7, 58 

240,20160826, 8, 61 

240,20160826, 9, 65 

240,20160826, 10, 74 

240,20160826, 11, 81 

240,20160826, 12, 75 

240,20160826, 13, 81 

240,20160826, 14, 82 
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240,20160826, 15, 76 

240,20160826, 16, 82 

240,20160826, 17, 83 

240,20160826, 18, 80 

240,20160826, 19, 75 

240,20160826, 20, 75 

240,20160826, 21, 75 

240,20160826, 22, 68 

240,20160826, 23, 70 

240,20160826, 24, 66 

240,20160827, 1, 65 

240,20160827, 2, 64 

240,20160827, 3, 63 

240,20160827, 4, 65 

240,20160827, 5, 65 

240,20160827, 6, 64 

240,20160827, 7, 70 

240,20160827, 8, 80 

240,20160827, 9, 80 

240,20160827, 10, 81 

240,20160827, 11, 80 

240,20160827, 12, 81 

240,20160827, 13, 80 

240,20160827, 14, 80 

240,20160827, 15, 81 

240,20160827, 16, 81 

240,20160827, 17, 81 

240,20160827, 18, 75 

240,20160827, 19, 75 

240,20160827, 20, 75 

240,20160827, 21, 75 

240,20160827, 22, 70 

240,20160827, 23, 70 

240,20160827, 24, 65 

240,20160828, 1, 61 

240,20160828, 2, 57 

240,20160828, 3, 56 

240,20160828, 4, 40 

240,20160828, 5, 36 

240,20160828, 6, 40 

240,20160828, 7, 50 

240,20160828, 8, 33 

240,20160828, 9, 56 

240,20160828, 10, 61 

240,20160828, 11, 62 

240,20160828, 12, 74 

240,20160828, 13, 75 

240,20160828, 14, 80 

240,20160828, 15, 75 
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0006 

240,20160828, 16, 75 

240,20160828, 17, 75 

240,20160828, 18, 73 

240,20160828, 19, 67 

240,20160828, 20, 67 

240,20160828, 21, 65 

240,20160828, 22, 67 

240,20160828, 23, 70 

240,20160828, 24, 70 

240,20160829, 1, 70 

240,20160829, 2, 70 

240,20160829, 3, 70 

240,20160829, 4, 70 

240,20160829, 5, 65 

240,20160829, 6, 65 

240,20160829, 7, 70 

240,20160829, 8, 70 

240,20160829, 9, 75 

240,20160829, 10, 75 

240,20160829, 11, 75 

240,20160829, 12, 80 

240,20160829, 13, 80 

240,20160829, 14, 81 

240,20160829, 15, 80 

240,20160829, 16, 81 

240,20160829, 17, 80 

240,20160829, 18, 75 

240,20160829, 19, 75 

240,20160829, 20, 70 

240,20160829, 21, 70 

240,20160829, 22, 65 

240,20160829, 23, 65 

240,20160829, 24, 65 

240,20160830, 1, 65 

240,20160830, 2, 65 

240,20160830, 3, 65 

240,20160830, 4, 65 

240,20160830, 5, 65 

240,20160830, 6, 65 

240,20160830, 7, 70 

240,20160830, 8, 75 

240,20160830, 9, 75 

240,20160830, 10, 79 

240,20160830, 11, 77 

240,20160830, 12, 80 

240,20160830, 13, 81 

240,20160830, 14, 80 

240,20160830, 15, 75 

240,20160830, 16, 80 

59/72 

95 van 247



0006 

240,20160830, 17, 80 

240,20160830, 18, 75 

240,20160830, 19, 70 

240,20160830, 20, 70 

240,20160830, 21, 65 

240,20160830, 22, 65 

240,20160830, 23, 65 

240,20160830, 24, 64 

240,20160831, 1, 62 

240,20160831, 2, 65 

240,20160831, 3, 62 

240,20160831, 4, 65 

240,20160831, 5, 65 

240,20160831, 6, 68 

240,20160831, 7, 70 

240,20160831, 8, 70 

240,20160831, 9, 68 

240,20160831, 10, 69 

240,20160831, 11, 72 

240,20160831, 12, 74 

240,20160831, 13, 79 

240,20160831, 14, 80 

240,20160831, 15, 80 

240,20160831, 16, 81 

240,20160831, 17, 70 

240,20160831, 18, 67 

240,20160831, 19, 69 

240,20160831, 20, 63 

240,20160831, 21, 61 

240,20160831, 22, 63 

240,20160831, 23, 58 

240,20160831, 24, 57 

240,20160901, 1, 50 

240,20160901, 2, 50 

240,20160901, 3, 50 

240,20160901, 4, 50 

240,20160901, 5, 58 

240,20160901, 6, 59 

240,20160901, 7, 70 

240,20160901, 8, 75 

240,20160901, 9, 77 

240,20160901, 10, 80 

240,20160901, 11, 81 

240,20160901, 12, 81 

240,20160901, 13, 80 

240,20160901, 14, 80 

240,20160901, 15, 80 

240,20160901, 16, 80 

240,20160901, 17, 80 
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0006 

240,20160901, 18, 75 

240,20160901, 19, 75 

240,20160901, 20, 70 

240,20160901, 21, 70 

240,20160901, 22, 65 

240,20160901, 23, 65 

240,20160901, 24, 65 

240,20160902, 1, 62 

240,20160902, 2, 62 

240,20160902, 3, 60 

240,20160902, 4, 61 

240,20160902, 5, 60 

240,20160902, 6, 59 

240,20160902, 7, 59 

240,20160902, 8, 63 

240,20160902, 9, 66 

240,20160902, 10, 68 

240,20160902, 11, 73 

240,20160902, 12, 79 

240,20160902, 13, 75 

240,20160902, 14, 75 

240,20160902, 15, 80 

240,20160902, 16, 75 

240,20160902, 17, 75 

240,20160902, 18, 74 

240,20160902, 19, 75 

240,20160902, 20, 70 

240,20160902, 21, 65 

240,20160902, 22, 70 

240,20160902, 23, 70 

240,20160902, 24, 70 

240,20160903, 1, 70 

240,20160903, 2, 37 

240,20160903, 3, 60 

240,20160903, 4, 58 

240,20160903, 5, 50 

240,20160903, 6, 56 

240,20160903, 7, 64 

240,20160903, 8, 70 

240,20160903, 9, 75 

240,20160903, 10, 80 

240,20160903, 11, 74 

240,20160903, 12, 72 

240,20160903, 13, 74 

240,20160903, 14, 80 

240,20160903, 15, 80 

240,20160903, 16, 75 

240,20160903, 17, 80 

240,20160903, 18, 75 
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0006 

240,20160903, 19, 75 

240,20160903, 20, 71 

240,20160903, 21, 70 

240,20160903, 22, 64 

240,20160903, 23, 63 

240,20160903, 24, 70 

240,20160904, 1, 65 

240,20160904, 2, 65 

240,20160904, 3, 65 

240,20160904, 4, 63 

240,20160904, 5, 62 

240,20160904, 6, 70 

240,20160904, 7, 70 

240,20160904, 8, 70 

240,20160904, 9, 70 

240,20160904, 10, 79 

240,20160904, 11, 61 

240,20160904, 12, 75 

240,20160904, 13, 75 

240,20160904, 14, 75 

240,20160904, 15, 75 

240,20160904, 16, 66 

240,20160904, 17, 60 

240,20160904, 18, 70 

240,20160904, 19, 75 

240,20160904, 20, 75 

240,20160904, 21, 75 

240,20160904, 22, 75 

240,20160904, 23, 75 

240,20160904, 24, 75 

240,20160905, 1, 65 

240,20160905, 2, 56 

240,20160905, 3, 65 

240,20160905, 4, 70 

240,20160905, 5, 70 

240,20160905, 6, 70 

240,20160905, 7, 70 

240,20160905, 8, 75 

240,20160905, 9, 75 

240,20160905, 10, 75 

240,20160905, 11, 80 

240,20160905, 12, 75 

240,20160905, 13, 74 

240,20160905, 14, 75 

240,20160905, 15, 80 

240,20160905, 16, 81 

240,20160905, 17, 82 

240,20160905, 18, 80 

240,20160905, 19, 70 
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0006 

240,20160905, 20, 65 

240,20160905, 21, 70 

240,20160905, 22, 65 

240,20160905, 23, 38 

240,20160905, 24, 48 

240,20160906, 1, 65 

240,20160906, 2, 62 

240,20160906, 3, 62 

240,20160906, 4, 59 

240,20160906, 5, 58 

240,20160906, 6, 57 

240,20160906, 7, 58 

240,20160906, 8, 60 

240,20160906, 9, 64 

240,20160906, 10, 68 

240,20160906, 11, 73 

240,20160906, 12, 70 

240,20160906, 13, 75 

240,20160906, 14, 75 

240,20160906, 15, 75 

240,20160906, 16, 75 

240,20160906, 17, 75 

240,20160906, 18, 70 

240,20160906, 19, 70 

240,20160906, 20, 65 

240,20160906, 21, 63 

240,20160906, 22, 59 

240,20160906, 23, 6 

240,20160906, 24, 7 

240,20160907, 1, 56 

240,20160907, 2, 39 

240,20160907, 3, 9 

240,20160907, 4, 57 

240,20160907, 5, 56 

240,20160907, 6, 59 

240,20160907, 7, 59 

240,20160907, 8, 60 

240,20160907, 9, 62 

240,20160907, 10, 69 

240,20160907, 11, 80 

240,20160907, 12, 82 

240,20160907, 13, 75 

240,20160907, 14, 80 

240,20160907, 15, 79 

240,20160907, 16, 80 

240,20160907, 17, 80 

240,20160907, 18, 75 

240,20160907, 19, 72 

240,20160907, 20, 70 
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0006 

240,20160907, 21, 64 

240,20160907, 22, 70 

240,20160907, 23, 70 

240,20160907, 24, 70 

240,20160908, 1, 70 

240,20160908, 2, 70 

240,20160908, 3, 70 

240,20160908, 4, 70 

240,20160908, 5, 66 

240,20160908, 6, 65 

240,20160908, 7, 62 

240,20160908, 8, 62 

240,20160908, 9, 63 

240,20160908, 10, 65 

240,20160908, 11, 64 

240,20160908, 12, 69 

240,20160908, 13, 80 

240,20160908, 14, 79 

240,20160908, 15, 80 

240,20160908, 16, 75 

240,20160908, 17, 69 

240,20160908, 18, 71 

240,20160908, 19, 69 

240,20160908, 20, 66 

240,20160908, 21, 64 

240,20160908, 22, 63 

240,20160908, 23, 62 

240,20160908, 24, 61 

240,20160909, 1, 61 

240,20160909, 2, 62 

240,20160909, 3, 63 

240,20160909, 4, 65 

240,20160909, 5, 65 

240,20160909, 6, 61 

240,20160909, 7, 62 

240,20160909, 8, 63 

240,20160909, 9, 65 

240,20160909, 10, 70 

240,20160909, 11, 76 

240,20160909, 12, 75 

240,20160909, 13, 76 

240,20160909, 14, 80 

240,20160909, 15, 80 

240,20160909, 16, 80 

240,20160909, 17, 80 

240,20160909, 18, 75 

240,20160909, 19, 70 

240,20160909, 20, 70 

240,20160909, 21, 70 
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0006 

240,20160909, 22, 70 

240,20160909, 23, 70 

240,20160909, 24, 70 

240,20160910, 1 ,  70 

240,20160910, 2 ,  68 

240,20160910, 3, 6 9  

240,20160910, 4 ,  70 

240,20160910, 5, 70 

240,20160910, 6 ,  70 

240,20160910, 7 ,  75 

240,20160910, 8 ,  76 

240,20160910, 9, 75 

240,20160910, 10, 77 

240,20160910, 11, 80 

240,20160910, 12, 75 

240,20160910, 13, 78 

240,20160910, 14, 75 

240,20160910, 15, 80 

240,20160910, 16, 80 

240,20160910, 17, 80 

240,20160910, 18, 75 

240,20160910, 19, 80 

240,20160910, 20, 75 

240,20160910, 21,  70 

240,20160910, 22, 70 

240,20160910, 23, 70 

240,20160910, 24, 70 

240,20160911 ' 1 ,  70 

240,20160911 ' 2 ,  70 

240,20160911 ' 3, 65 

240,20160911 ' 4 ,  62 

240,20160911 ' 5, 59 

240,20160911 ' 6 ,  65 

240,20160911 ' 7 ,  70 

240,20160911 ' 8 ,  70 

240,20160911 ' 9, 75 

240,20160911 ' 10, 75 

240,20160911 ' 11, 75 

240,20160911 ' 12, 80 

240,20160911 ' 13, 75 

240,20160911 ' 14, 75 

240,20160911 ' 15, 75 

240,20160911 ' 16, 75 

240,20160911 ' 17, 70 

240,20160911 ' 18, 70 

240,20160911 ' 19, 70 

240,20160911 ' 20, 70 

240,20160911 ' 2 1 ,  65 

240,20160911 ' 22, 60 
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240,20160911 ' 23, 60 

240,20160911 ' 24, 59 

240,20160912, 1, 57 

240,20160912, 2, 57 

240,20160912, 3, 58 

240,20160912, 4, 59 

240,20160912, 5, 59 

240,20160912, 6, 60 

240,20160912, 7, 64 

240,20160912, 8, 65 

240,20160912, 9, 72 

240,20160912, 10, 77 

240,20160912, 11, 79 

240,20160912, 12, 78 

240,20160912, 13, 80 

240,20160912, 14, 77 

240,20160912, 15, 80 

240,20160912, 16, 81 

240,20160912, 17, 81 

240,20160912, 18, 81 

240,20160912, 19, 70 

240,20160912, 20, 70 

240,20160912, 21, 70 

240,20160912, 22, 65 

240,20160912, 23, 70 

240,20160912, 24, 65 

240,20160913, 1, 65 

240,20160913, 2, 70 

240,20160913, 3, 70 

240,20160913, 4, 71 

240,20160913, 5, 68 

240,20160913, 6, 65 

240,20160913, 7, 63 

240,20160913, 8, 63 

240,20160913, 9, 67 

240,20160913, 10, 73 

240,20160913, 11, 76 

240,20160913, 12, 80 

240,20160913, 13, 80 

240,20160913, 14, 81 

240,20160913, 15, 81 

240,20160913, 16, 81 

240,20160913, 17, 81 

240,20160913, 18, 80 

240,20160913, 19, 75 

240,20160913, 20, 80 

240,20160913, 21, 75 

240,20160913, 22, 77 

240,20160913, 23, 75 
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0006 

240,20160913, 24, 75 

240,20160914, 1, 70 

240,20160914, 2, 70 

240,20160914, 3, 68 

240,20160914, 4, 66 

240,20160914, 5, 66 

240,20160914, 6, 66 

240,20160914, 7, 69 

240,20160914, 8, 71 

240,20160914, 9, 71 

240,20160914, 10, 73 

240,20160914, 11, 71 

240,20160914, 12, 73 

240,20160914, 13, 79 

240,20160914, 14, 70 

240,20160914, 15, 75 

240,20160914, 16, 81 

240,20160914, 17, 66 

240,20160914, 18, 64 

240,20160914, 19, 62 

240,20160914, 20, 61 

240,20160914, 21, 70 

240,20160914, 22, 69 

240,20160914, 23, 65 

240,20160914, 24, 64 

240,20160915, 1, 62 

240,20160915, 2, 62 

240,20160915, 3, 64 

240,20160915, 4, 64 

240,20160915, 5, 64 

240,20160915, 6, 64 

240,20160915, 7, 64 

240,20160915, 8, 64 

240,20160915, 9, 67 

240,20160915, 10, 67 

240,20160915, 11, 67 

240,20160915, 12, 70 

240,20160915, 13, 66 

240,20160915, 14, 72 

240,20160915, 15, 72 

240,20160915, 16, 72 

240,20160915, 17, 73 

240,20160915, 18, 67 

240,20160915, 19, 57 

240,20160915, 20, 56 

240,20160915, 21, 70 

240,20160915, 22, 70 

240,20160915, 23, 75 

240,20160915, 24, 67 
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0006 

240,20160916, 1, 65 

240,20160916, 2, 60 

240,20160916, 3, 56 

240,20160916, 4, 56 

240,20160916, 5, 45 

240,20160916, 6, 43 

240,20160916, 7, 56 

240,20160916, 8, 60 

240,20160916, 9, 61 

240,20160916, 10, 61 

240,20160916, 11, 64 

240,20160916, 12, 59 

240,20160916, 13, 59 

240,20160916, 14, 64 

240,20160916, 15, 75 

240,20160916, 16, 80 

240,20160916, 17, 75 

240,20160916, 18, 75 

240,20160916, 19, 70 

240,20160916, 20, 75 

240,20160916, 21, 75 

240,20160916, 22, 75 

240,20160916, 23, 70 

240,20160916, 24, 70 

240,20160917, 1, 70 

240,20160917, 2, 70 

240,20160917, 3, 70 

240,20160917, 4, 62 

240,20160917, 5, 62 

240,20160917, 6, 58 

240,20160917, 7, 56 

240,20160917, 8, 50 

240,20160917, 9, 57 

240,20160917, 10, 61 

240,20160917, 11, 67 

240,20160917, 12, 76 

240,20160917, 13, 75 

240,20160917, 14, 75 

240,20160917, 15, 75 

240,20160917, 16, 75 

240,20160917, 17, 73 

240,20160917, 18, 60 

240,20160917, 19, 65 

240,20160917, 20, 62 

240,20160917, 21, 59 

240,20160917, 22, 56 

240,20160917, 23, 60 

240,20160917, 24, 64 

240,20160918, 1, 70 
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0006 

240,20160918, 2, 70 

240,20160918, 3, 70 

240,20160918, 4, 65 

240,20160918, 5, 65 

240,20160918, 6, 64 

240,20160918, 7, 68 

240,20160918, 8, 70 

240,20160918, 9, 75 

240,20160918, 10, 80 

240,20160918, 11, 80 

240,20160918, 12, 80 

240,20160918, 13, 80 

240,20160918, 14, 81 

240,20160918, 15, 81 

240,20160918, 16, 82 

240,20160918, 17, 80 

240,20160918, 18, 75 

240,20160918, 19, 75 

240,20160918, 20, 75 

240,20160918, 21, 70 

240,20160918, 22, 70 

240,20160918, 23, 70 

240,20160918, 24, 70 

240,20160919, 1, 70 

240,20160919, 2, 65 

240,20160919, 3, 65 

240,20160919, 4, 65 

240,20160919, 5, 70 

240,20160919, 6, 70 

240,20160919, 7, 70 

240,20160919, 8, 59 

240,20160919, 9, 75 

240,20160919, 10, 75 

240,20160919, 11, 80 

240,20160919, 12, 75 

240,20160919, 13, 80 

240,20160919, 14, 81 

240,20160919, 15, 81 

240,20160919, 16, 80 

240,20160919, 17, 75 

240,20160919, 18, 75 

240,20160919, 19, 75 

240,20160919, 20, 75 

240,20160919, 21, 70 

240,20160919, 22, 70 

240,20160919, 23, 70 

240,20160919, 24, 70 

240,20160920, 1, 70 

240,20160920, 2, 70 
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0006 

240,20160920, 3, 70 

240,20160920, 4, 70 

240,20160920, 5, 65 

240,20160920, 6, 65 

240,20160920, 7, 70 

240,20160920, 8, 80 

240,20160920, 9, 71 

240,20160920, 10, 82 

240,20160920, 11, 83 

240,20160920, 12, 81 

240,20160920, 13, 82 

240,20160920, 14, 83 

240,20160920, 15, 82 

240,20160920, 16, 80 

240,20160920, 17, 75 

240,20160920, 18, 75 

240,20160920, 19, 75 

240,20160920, 20, 75 

240,20160920, 21, 70 

240,20160920, 22, 68 

240,20160920, 23, 66 

240,20160920, 24, 64 

240,20160921, 1, 64 

240,20160921, 2, 70 

240,20160921, 3, 70 

240,20160921, 4, 70 

240,20160921, 5, 70 

240,20160921, 6, 70 

240,20160921, 7, 75 

240,20160921, 8, 80 

240,20160921, 9, 80 

240,20160921, 10, 80 

240,20160921, 11, 80 

240,20160921, 12, 82 

240,20160921, 13, 81 

240,20160921, 14, 80 

240,20160921, 15, 82 

240,20160921, 16, 82 

240,20160921, 17, 80 

240,20160921, 18, 80 

240,20160921, 19, 80 

240,20160921, 20, 75 

240,20160921, 21, 80 

240,20160921, 22, 75 

240,20160921, 23, 75 

240,20160921, 24, 70 

240,20160922, 1, 68 

240,20160922, 2, 66 

240,20160922, 3, 67 
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0006 

240,20160922, 4, 65 

240,20160922, 5, 65 

240,20160922, 6, 63 

240,20160922, 7, 64 

240,20160922, 8, 65 

240,20160922, 9, 64 

240,20160922, 10, 62 

240,20160922, 11, 62 

240,20160922, 12, 64 

240,20160922, 13, 64 

240,20160922, 14, 63 

240,20160922, 15, 67 

240,20160922, 16, 76 

240,20160922, 17, 71 

240,20160922, 18, 64 

240,20160922, 19, 60 

240,20160922, 20, 58 

240,20160922, 21, 57 

240,20160922, 22, 50 

240,20160922, 23, 45 

240,20160922, 24, 36 

240,20160923, 1, 40 

240,20160923, 2, 41 

240,20160923, 3, 56 

240,20160923, 4, 58 

240,20160923, 5, 61 

240,20160923, 6, 64 

240,20160923, 7, 66 

240,20160923, 8, 80 

240,20160923, 9, 81 

240,20160923, 10, 82 

240,20160923, 11, 81 

240,20160923, 12, 82 

240,20160923, 13, 80 

240,20160923, 14, 81 

240,20160923, 15, 82 

240,20160923, 16, 82 

240,20160923, 17, 83 

240,20160923, 18, 82 

240,20160923, 19, 82 

240,20160923, 20, 82 

240,20160923, 21, 81 

240,20160923, 22, 81 

240,20160923, 23, 80 

240,20160923, 24, 81 
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Machtigt hierbij de Stichting Vrije Horizon om namens hem 

een zienswijze in te dienen tegen Kavelbesluiten 111 en IV 

Hollandse Kust Zuid. 
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Matht11t hierbij dt Sbd'IUnl Vrije Hort?otl om n� 
Nom/ba.ar ttn 11itnt.w1)Le 1n tt d1� tteM l(av�..,.lten UI 
en IV Holl<loM CUU lu <I 
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Mactitfllt hierbij de Stichting Vrije H0<1ron 0'1'1 namens 

hem/haar een zienswijze in te d enen tecen Kavelbesluiten 111 
en ril Holland<e Kust Zuid. 

0006 
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M1chtlgt hltrbij dt Stichting Vrfjf! Horizon om n'mens hem/haar een 
dtnswl}le In lt ditnen tegen Klve!besluitef'l lll tn IV H�landH lust 
Zl,ld. 

0006 
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Machtigt hierbij de Stichting Vrije Horizon om namens 
hem/haar een zienswijze in te dienen tegen Kavelbesluiten 111 
en IV Hollan��st Zuid. 

 H�n"1!eken ï1g

0006 
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Machtigt hierbij de Stichting Vrije Horizon om namens 

hem/haar een zienswijze in te dienen tegen Kavelbesluiten 111 
on l\/ l-lnltll!lntic;o k'11c;t 111irl. 

0006 
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Machtigt hierbij de Stichting Vrije Horizon om namens 

hem/haar een zienswijze in te dienen tegen Kavelbesluiten 111 

en IV Hollandse Kust Zuid. 

Handtekening 

0006 
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Machtigt hierbij de Stichting Vrije Horizon om namens 

hem/haar een zienswijze in te dienen tegen Kavelbesluiten 111 
en IV Hollandse Kust Zuid. 

Handtekening 

0006 
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Verzonden: Donderdag 13 juli 2017 09:23 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavels Hollandse Kust (zuid) III/IV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Stichting Vrije Horizon 
Mede namens: Stichting Vrije Horizon, 
Bewonersplatform Leefbare Kust,  namens strandpachtersvereniging 
Zandvoort  

, Grand Hotel Huis ter Duin,  
 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten? 
zie bijlage 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
zie bijlage 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
zie bijlage 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Dit is een aanvulling op organisaties die zich ook aansluiten bij de zienswijze van Stichting 
Vrije Horizon. Uw registratienummer: c21-0B-0006. Gelieve deze machtigingen op te nemen 
in het overzicht. 

Reactie 

0006 
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Machtigt hierbij de Stichting Vrije Horizon om namens 

hem/haar een zienswijze in te dienen tegen Kavelbesluiten 111 

en IV Hollandse Kust Zuid op basis van de zienswijze die is 

ges uurd op 2 februari 2017. 
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Machtigt hierbij de Stichting Vrije Horizon om namens 

hem/haar een zienswijze in te dienen tegen Kavelbesluiten 111 

en IV Hollandse Kust Zuid op basis van d zienswijze die is 

gest rd 2februari 017. 

0006 
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D1gital Formulier 

Kavels Hollandse Kust (zuid) 111/IV 

Vul de verplichte velden of klik op annuleer• 

• Alleen hoofdletters en punt gebruiken 

Persoonsgegevens: 

Aanspreekvorm* 

Titel 

Voorletters* *-

Tussenvoegsel 

Achternaam* 

Mede namens 

BednJf/Orgarnsat1e 

Correspondentie kenmerk 

Reageren 

[:J 
IBRITISH TELECOMMUN!CATIONS IC2J 
IEMAIL AND RECORDED DELIVERY 1 
Hier kunt u aangeven welk [8J 
correspondentie kenmerk WIJ 
dienen te gebruiken b1J verdere 
correspondentie 

Bere1kbaarhe1dsgegevens: 

Postcode 

Huisnummer* 

Toevoeging 

Straat* 

Plaats* 

Telefoonnummer 

E-mail adres* 

Page 1of1 

jso 146TT 

... lc_L o_v_E_L _L _Y _c_o _n_A_G_E ____ _,I [2] 
!AVENUE ROAD 1 
IPORTSWOOD SOUTHAMPTON 1 

 1 [2] 
 1 

Vul hier een geldig e-mailadres in [K1 
Voorbeeld naam@dometn n! 

b2J H1erb11verklaar 1k dat 1k op het door 

m11 opgegeven e-mailadres goed 
bereikbaar ben voor verdere 
correspondentie over het pro1ect 

Een ieder kan reageren op dit project H1erb1J stellen WJJ het op pnJS als u ingaat op de volgende vragen 

Staan er naar uw mening onJu1stheden 1n de ontwerpkavelbeslu1ten? 

YES, BT BELIEVE THAT THE CABLE MAINTENANCE ZONES PRESCRIBED CONTRAVENE THE NETHERLANDS OBLIGATIONS AS A SIGNATORY TO UNCLOS, UNDER 
ARTICLE 79 BT FURTHER BELIEVE THAT THE CABLE MAINTENANCE ZONES PRESCRIBED DO NOT MEET THE INTERNATIONALLY RECOGNISED MINIMUM 
REQUIREMENTS FOR THE MAINTENANCE OF SUBMARINE CABLES WITHIN WIND FARMS AS ATTACHED ESCA GUIDELINE 6 & ICPC RECOMMENDATION 13 

Z1Jn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 

YES, BT AND THE OTHER CABLE OWNERS HAVE EXISTING LONG TERM CONTRACTED SUBMARINE CABLE MAINTENANCE CAPABILITIES, WHICH ARE IN LINE WITH 
HE INTERNATIONALLY RECOGNISED MINIMUM REQUIREMENTS FOR THE MAINTENANCE OF SUBMARINE CABLES AS ATTACHED (ESCA GUIDELINE 6 & ICPC 

RECOMMENDATION 13) BT BELIEVES DUR CAPABILITIES WILL BE PREJUDICED BY THE DEVELOPMENT OF THE PRESCRIBED WIND FARMS 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo Ja, kunt u aangeven hoe? 

YES, OPERATING WITHIN THE PRESCRIBED WIND FARM ZONES MAY NOT BE POSSIBLE WITH THE EXISTING CONTRACTED REPAIR CAPABILITY, THIS WILL RESULT 
IN S!GNIFICANTLY INCREASED REPAIR TIMES AND COSTS WE ARE STILL WAITING FOR THE NETHERLANDS AUTHORITIES / WIND FARM DEVELOPERS TO DEFINE 

HE MINIMUM REQUIREMENTS OF VESSEL ALLOWED TO ENTER IN ORDER TO ENTER THE OFFSHORE ZONE 

Z1Jn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 

YES, PLEASE FIND ATTACHED ESCA GU!DELINE 6 AND ICPC RECOMMENDATION 13 BT HAVE REPEATEDLY ENGAGED IN STAKEHOLDER CONSULTATIONS AND MADE 
VARIOUS WRITTEN REPRESENTATIONS WHICH APPEAR TO HAVE BEEN IGNORED, WE FURTHER REFER TO THE NETHERLANDS AUTHORITIES OWN STUDIES 
COMMISSIONED BY ETA LIMITED IN THE UK, AND PRIMO MARINE 

B11lagen 

U kunt ook b1Jlagen 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,* ]pg,* bmp) 
Selecteer een bestand (maximaal 25 MB) 

Bestand toevoegen 

Privacy bepalingen 

Browse Gu1del1ne 06 - Prox1m1ty of Wind Farms Issue 5 March 
2016 pdf 
Recommendat1on_13_Iss_02A PDF 

De R1Jksoverhe1d gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de bepalingen 1n de Wet bescherm1ngspersoonsgegevens Uw 
bere1kbaarhe1dsgegevens worden gebruikt voor verdere correspondentie over dit proJect U bent er zelf voor verantwoordel1Jk dat de inhoud van uw reactie niet te 
herleiden 1s tot uw persoon De R1Jksoverhe1d WIJZlgt 1nhoudel1Jk niets aan uw reactie 

1 Akkoord en verzenden 

http s ://respons itera.nl/F ormulier/Kavels%20Hollandse%20Kust%20( zuid)%20III/IV 12/07 /2017 
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To: 

Attn: 

Your Ref: 

 
Netherland Enterprise Agency. 

Rijksdienst voor Ondernemend (RVO). 

P.O. Box 8242, 3503 RE Utrecht. 

The Netherlands. 

 

WOZ1600029 

Primo Marine 

HaringV1iet 76 
3011 TG Rotterdam 

Tlle Netnertanàs 

t +31 (0)10 240 98 21 

f +31 (0)10 240 98 23 

e info@primo-marine.com 

i www.primo-marine.com 

Our ref: 0417 _RVO _Cable-Repair_MOM_0001_R1_00_160809 

Date: 

Subject: 

gth July 2016 

Cable Repair within Wind Farm Zones 

Dear  

The following is the notes from the meeting between RVO and British Telecom, held on the 3'd August. 

1.0 Meeting Details 

The meeting details are presented below in Table 1 - Meeting Details. 

Date: 3'0 August 2016 

Location BT Subsea CoE 

18-20 Millbrook Road East 

S outhampton 

S0151HY 

Time 11:00 to 16:00 (BST) 

Attendees 
  RVO 

Ministry of Economie Affair s  

B ritish Telecom 

Primo Marine 

Primo Marine 

Table 1 - Meeting Details 

Our reference: 417 _RVO_Cable-Repair_MOM_0001_R1_00_160809 
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0007 

2.0 The Notes 

The notes from the meeting are presented below in Table 2 - Notes of Meeting. 

Notes Initia Is Comment 

Opening> Welcome, lntroductions, Facilities & All 

Safety (Fire). 

Meeting Format noted as Without Prejudice and  Agreed both parties. 
Reservation of Rights. 

Meeting outlined to achieve better  Agreed by  (however also noted, at 

understanding of each parties (position), the key present BT perceive there is an issue and 

views and issues at stake, always aiming for are concerned. See this experience 

practical solutions (compared to legal forms). similar to an occurrence du ring 2010 
with Dong (referencing an Offshore 

Wind Farm, within the Irish Sea, which 

end in litigation). 

Presentation > Titled "Roadmap towards 4,500  This presentation was provided to 

MW offshore wind power in the Netherlandsn update the current position and 

commence the discussions. 

The following key points were presented: 
• The roadmap (slide 3 and 4) . 
• Designated Areas (slide 5) . 
• Approach Government vs Market (slide 

6). 
• Wind Farm Site Decisions (EIA) (slide 7) . 
• Wind Farm Site Decisions (Existing 

Cables) (slide 8). 
• Grid Connection (slide 9) . 
• Grant & permit Tendering (slide 11) . 
• Grant & permit Tendering (slide 12) . 
• Site lnvestigations (slide 13) . 

• Communications (slide 14) . 
• Progress (slide 15 to 17) . 
• Government vs Market (slide 18) . 
• Public Law vs Private Law (slide 19) . 

Other main points mentioned were: 

1. The passing of Dutch Statute & Law. 

2. The cost objectives were achieved. 

3. The seriousness of the 

programme/project i.e. (no of parties 

tendering, awards and construction 

programme etc.). 

4. The establishing of maintenance zones 

and rules (based on guidance, overall 

best practise). 

5. The rules in terms of boundary lines for 

developers (rotar design). 
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6. The design itself, less crossings. 

Reference to slides 3 to 5 

 asked if similar to the German model 

-  stated no, but as close to in 

comparison with UK model. 

 also asked if RVO is similar to Crown 

Estates. 

-  informed differences principally 

due to EEZ. 

Reference to slide 6 

 asked genera! information on 

progress. 

-  updated seriousness of all bidding 

parties and winning tender (in terms of 

Dong) and referenced the value of 

bonds required for tendering and 

construction. 

Reference to Slide 7 & 8 

 explained the approach to define all 

the windfarm rules and requirements 

i.e. design characteristics. 

 explained the maintenance zones, 

boundary rules, less crossings etc. i.e. 

500m + additional turbine distance of 

half rotor diameter+ Stopping Turbines 

etc. 

-  stated the maintenance zones must 

be 1000 meters either side and 

referenced 2010 case with Dong. 

-  informed such guidance has 

been subsequently updated since 2010 

and referenced 500 meters as per: 
. International Cable Protection 

Committee (ICPC) 

Recommendation 13 - The 

Proximity of Offshore 

Renewable Wind Energy 

lnstallations and Submarine 

Cable lnfrastructure in National 

Waters. Issue: 2A Issue Date: 

26 November 2013 

. Subsea Cables UK SCUK -

Guideline No 6, Issue 4, August 

2012.The Proximity of Offshore 

Renewable Energy lnstallations 

& Submarine Cable 

lnfrastructure in UK Waters. 
. ESCA (SCUK rebranded) -

Guideline No. 6, Issue 5, March 

2016.The Proximity of Offshore 
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Page: 3 o f 1 1  

Pri mo  Marine i s  a registered name of Primo Consultants Rotterdam B.V. Registered al Chamber o f  Commerce, Rotterdam nr. 24296958, V.A.T. N L  8082.49 289.Bo1 

123 van 247



0007 

Notes lnitials Comment 

Renewable Energy lnstallations 

& Submarine Cable 

lnfrastructure in UK Waters. 

 noted above as not aware of updates 

and will check and revert. 

-  also outlined maintenance 

zones followed guidance in the wider 

sense i.e. also encompasses good 

practise from power (export & inter-

arrays) and oil and gas sectors. 

Reference to Slide 9. 

 noted dates of operation and 

perceived the pressure to be on other 

parties to agree. 

-  indicated this is not the case i.e. 

statute, progress mechanisms allowed 

plus it is in the interests of all parties to 

agree. 

-  reminded crossing and proximity 

agreements are in the interests of both 

parti es. 

Slides 10 to 13 provided an informal 

generic discussion and a better 

understanding of the field lay-out. 

Slide 15 

-  confirmed he had received all the 

information i.e. GIS etc" however is still 

reviewing. 

Slide 16-20 

 questioned "lrrevocable" and 

claimed this is not correct, if BT had an 

issue they could reverse decisions. 

-  reminded them of the Dutch 

Statute, plus the opportunity to 

comment during consent meetings 

including a meeting on October 2015 

and no objections were raised. 

-  further issued a copy of the letter 

received from Deutsche Telecom, to the 

effect they will not be appealing. 

-  claimed no knowledge of this letter 

and will revert. 

-  confirmed the role being played by 

ETA would be clarified. 

The end of the presentation. 

 informed there is an issue and he has 

raised an escalation paper to his 

management. 

-  stated there is requirement to 

understand if it's a real or perceived 

issue. 

-  then informed, BT's perception is of 

the Dutch government, passing over the 

Our reference:: 0417_RVO_Cable-Repair_MOM_0001_R1_00_160809 
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responsibility for BT to negotiate with 

the developers. 

-  stated this is not the case, they 

remain actively involve and Borssele 1 

and 2 are the first of many 

developments. Plus there are trying to 

form a basis for proximity and crossing 

agreements. 

-  also reminded there was an 

open consent round, which BT had an 

opportunity to comment towards. 

-  also reminded guidance and best 

practise had been included in providing 

the maintenance zones and the rules. 

 (in terms of real or perceived issue. 

Claimed) all BT cables are installed in 

open waters and presently there are 

being restricted. 

-  referenced the fact that guidance 

and best practises had been included in 

allowing for maintenance zones. 

-  requested, whether the issue in 

2010, was BT being provided less of a 

maintenance zone 

-  did not state the space but stated 

the zone was 1000 meters either side. 

-  reference two players Global Marine 

(GMSL) and Orange Marine as reasons 

for requiring more space. 

-  informed that both players are now 

more active in Inter -Array and Power 

Lay since 2010, would they not bring 

these practises into telecom repair. 

-  reminded the space required 

for power cable repair and inter-array 

lay i.e. how close the vessels are to 

structures. 

-  stated statistically the damage 

caused by DP vessels against structures 

is low according to IMCA stats. 

-  maintained the present Master 

Mariners, required the space of 1000 

meters to complete the operations, 

especially in terms of insurance 

(requiring an extra 500 meters for DPl 

vessels). 

The question was asked as to whether 

the issue is operations or insurance (this 

was not clarified). 

BT perceive there is an issue. 

Counter points, guidance + best practise 
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being updated since 2010, maintenance 

zones have been allowed for, 

maintenance rules have been factored 

in, organising vessels better suited to 

respond would resolve. Plus players 

selected i.e. Orange and GMSL are now 

both in the OWF market (in comparison 

to their respective position in 2010). 

lt was agreed for all parties to continue 

discussions. 

BT presentation.  This presentation was provided to 

update the current position and to 

continue discussions. 

The following key points were presented: 

• BT Customers & Contractual 

commitments. 

• System ownership (Farland, TAT14, 

SMW3). 

• System Fault histories . 

• Requirements to repair in timely 

manner, agreed service levels. 

• ACMA History & Contractual 

arrangements. 

• BT Experience - Irish Sea . 

• Impacts - Low (+/-1000m), Medium(+/-

750m), High(+/- SOOm). 

• lnternal / External decision making 

process. 

Other main points mentioned were: 

1. BT are not largest but best 

connected/oldest Telecom Company in 

the world. 

2. Not able to provide the details of all 

their clients, however several clients are 

provided a gold service (very high 

availability). 

3. Presently repair ship leaves port within 

24 hours. 

4. Overall fix including sailing is shallow 7 

days, deep-sea 21 days (repair time is 

106-110 hours). 

5. BT considers an impact to dient service 

- BT will often state no. 

 questioned the reference to impact 
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-  stated access, spares, time and 

availability. 

 stated in terms of ACMA includes 56 

parties, there all work together in case 

two cables are damaged re priority, and 

pricing is based on a per KM basis. 

 also stated the AMCA contract 

expired end Aug 2016, but is being 

renewed to be in place January 2017. 

-  asked if AMCA had taken into 

account developments such as OWF in 

the UK, Belgium, Netherlands and 

Germany etc. 

-  confirmed it does consider new 

governmental requirements, however 

for many parties their vessels are 

contracted on the basis of open-waters, 

OWF are restricted these waters and DP 

vessels are not allowed to carry-out 

repairs. (No clarification if reasoning was 

Master Mariner refusal or lnsurance). 

-  confirmed this issue with OWF will 

increase and AMCA should attempt to 

consider it more, by increasing the DP2 

footprint. 

-  stated there are too many differing 

parti es and factors, happy to increase 

the DP2 footprint but who will pick up 

the tab. 

-  reminded BT it's surely a safety issue 

and ensuring the Pierre de Fermat (DP2) 

vessel which is a perfectly capable 

vessel, should be prioritised towards the 

North Sea. 

-  agreed but reminded the vessels are 

stationed/assigned by on statistica! 

likelihood of damage (and therefore 

there could be none availability of Pierre 

de Fermat). 

-  also stated several vessels are 

presently not available or on location, so 

why- should others picking up the tab, 

is it not about improving location and 

placement of vessels. 

-  once again stated assignment is 

based on statistica! likelihood and BT's 

open waters in being restricted, which is 

causing an issue. 

-  stated however considering the 

growth of OWF's, AMCA had an 

opportunity to review this issue when 

tendering for the revised contracts. 

 informed TAT14 has six to seven 
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parties, Trans-Atlantic is of less concern, 
but European aspect is, with KPN having 
the mandate, however all parties must 
agree prior to signing.  also informed 
KPN seem to have an issue with the 
current approach being taken. 
-  informed  not aware as not 
mentioned in on-going dialogue and KPN 
have draft proximity agreements. 
-  also whether it is considered the 
lead-party with the mandate, would be 
backed, due to relationships as they 
would only bring back an agreement, if 
they were confident and expected all 
parties to sign and would be 
disappointed otherwise. 
-  stated on the whole the parties 
work together and do agree, however 
nothing should be expected 
automatically. 

 informed SMW3, BT will try and 
facilitate however Deutsche Telecom 
has the mandate, again full agreement 
of all parties to sign. 
-  referenced the letter. 
-  informed he had read, but needs 
more time to discuss and also believes 
there will be challenges to the zone 
within German Waters. 

 informed Farland was super 
sensitive. 
-  informed there should not be such 
an issue due to the maintenance zone 
being more than 1000 meters (up to 
1500 meters). 
The GIS and development plan was 
reviewed to obtain a better 
understanding BT had mistaken 
development 5 for structures, BT stated 
with more information they will revert 
to their maintenance suppliers to review 
whether a fix could be completed. 
-  reminded this is more than the 
guidance. 
-  reminded rules on the 
maintenance zone including fishing and 
anchoring. 
-  stated, will rules prioritise a cable 
repair in a shipping lane. 
-  indicated these regulations are 
naturally in place. 
-  stated rules are ignored, plus cable 
issues are also related to age and 
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manufacturing. 

-  also feels there is a shipping lane 

over the cable. At present they can fix in 

sea-state 6 (open waters) with DPl, and 

issues are being placed on them. 

-  once again, went back over the 

field lay-out for the available space to 

improve BTs understanding. 

-  restated he will revert to 

maintenance suppliers fixing the cables. 

-  reminded prioritising the DP2 vessel. 

 asked whether BT /DT and KPN with 

Dutch Government involvement should 

work together with the supplier 

maintenances. 

-  didn't agree with approach, 

principally having no say/relationship 

with the maintenance suppliers. 

-  did agree any question 

asked should be open and transparent. 

-  reminded the phrasing of 

questions are important in terms of new 

information such as field lay-outs, 

updated guidance, updated approach 

being taken by the companies into OWF 

etc. 

Constructive Concepts  requested if AMCA were allowed 

to go to the spot market, especially with 

current availability and secure a DP2, 

indicated prices might be lower than the 

present agreement. 

-  stated yes, but who picks up the tab. 

-  reminded location of DP2 strategy 

could overcome naturally. 

Technica!  discussed as to whether many other 

methods have been considered i.e ROV, 

the lay-away methods in terms of 

approach, grapnel in water-depths. 

-  stated yes, ROV's are adopted, but 

not always possible to locate cable 

(therefore grapnel is needed), lay away 

methods are always reviewed and 

improved. The issue is DPl, Master 

Mariner and lnsurance. 

-  and also requested whether 

a cheaper methodology has been 

considered i.e. use ofTugs. 

-  stated he believes there are issues, 

but will revert to the maintenance 

suppliers. 

 once again reminded the 

maintenance zones+ boundary line, 

which had been factored, in comparison 
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with Belgium for SMW3 (less space by 

Royal Decree). 

-  perceives the Belgium Royal Decree 

will be challenged and moved. 

Maintenance Zones  once again perceived the Dutch 

Government were just passing on the 

issue. 

-  and  - once again reminded 

guidance i.e. defined zone+ rotar design 

i.e. no over-hanging + rules. Also 

openness of consent and no comments, 

plus finally Borssele 1 and 2, being the 

first of many OWF's (so future 

relationships is important to all parties). 

Guidelines  stated once again guidance has been 

amended since 2010 to 500 meters 

(which is considered as a given) + 250 

hazard which is a consideration (this is 

an interpretation, which should be 

reviewed). 

-  informed although the wind 

turbine/ rotor diameter is not depicted 

it would roughly be 80 to 100 meters. 

Therefore with exclusion of Farland, 

other cables have 580 to 600, against a 

potential 750 (500+250). Therefore is it 

not best to develop a repair plan in this 

area. 

Space - presented a spreadsheet of 

required distances in meters (note 

spreadsheet accidentally adds water 

depth) and remaining meters for all the 

vessels assigned to ACMA, working at 

20, 30 and 40 meter water-depths. 

The calculation was based on a recent 

Crown-Estates report including lay-back 

+ run-on+ vessel length. 

The result clearly shows the existing 

maintenance zone to be applicable. 

-  stated he will review, but concerned 

it doesn't allow for Electroding. 

-  stated this method according to the 

guidance is allowed for within the 500 

meter zone. 

Historica! repairs  assessed that since the three cables 

went in around 2000, within the WF 

zone a number of repairs have been 

made: 

TAT14- 3 repairs 

SMW3 - 7 repairs 

Farland - 0 repair 

Other  requested whether re-routing the 

telecom cables had been considered. 
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-  stated yes, however more issues 

and cost would result due to South Side 

being Port of Antwerp and North West 

resulting in a corridor under Belgium 

law. Corridor is in regard to the routing 

of all pipelines and cables. 

-  also reminded the field has been 

designed to reduce the amount of 

crossings. 

Study  requested whether the Dutch 

Government would consider a funded 

study or his time to engage with his 

supplier (as his management would 

want time recovered). 

-  considered it odd that the 

maintenance suppliers would charge for 

responding. 

-  also stated any future study by 

the Dutch Government would mean 

correct approach in terms of tendering, 

scopes of work, management of work 

and parties involved. 

Final Agreed all round there was a better 

understanding and further time is 

required for review. 

-  also remind it is in the interest of all 

parties to work together. 

Table 2 - Notes of Meeting 

3.0 Summary 

The above reflect the notes taken during the meeting. 

Yours sincerely, 
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Rijkswaterstaat Zee en Delta 

Afedeling Vergunningverlening 

Bezoekadres: Lange Kleiweg 34 

2288 GK Rijswijk 

Postadres: Postbus 556 

3000 AN Rotterdam 

28th September 2016 

Dear , 

BT 

Our ref: 

Your ref: 

Re: Dutch National Water Plan revision: Filing to 'Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee 

Aanvulling gebied Hollandse Kust', 'Borssele Offshore Wind Farm Zone 1, Il, 111, IV & V', Zuid Holland & Noord 

Holland Offshore Wind Development Parks. 

1 confirm that BT as owner of Farland-North and in SeaMeWe3, TAT14 & UK NL14 submarine cables, lodge an 

objection (and intend to lodge an appeal) against the Borssele sites 1,11, 111,IV and V decisions by the Minister of 

Economie Affairs, and the 'Cable Maintenance Zone' decisions made in the National Water Plan and proposed 

amended Water plan. Please confirm receipt of this letter, and advise us of the process, timeline and data that 

we must supply in order to formally lodge an appeal? We also request that any additional instructions for the 

appeal process are provided to BT in English, in order to expedite things as quickly as possible. BT reserves any 

and all rights to bring proceedings (including, without limitation, any other rights of appeal or objection), all 

other rights, remedies and claims that it may have now or in the future. 

BT reiterates that for any wind park development that is within 1 Nautical Mile from any in service submarine 

telecommunication cable, it is standard and widely accepted lndustry Practice for the relevant asset owners to 

agree Proximity & Crossing Agreements prior to the development being consented. This practice has been 

followed for other offshore wind farm developments in the EU. 

BT's ground for objection to the cable Maintenance Zones stipulated in the Dutch National Water Plan, the 

consultation process followed and the separation distances proposed by the Borssele development are: 

(1) they are outside the requirements of any publicly available National or International Guidelines or 

Recommendations, 

(2) they do not require a Proximity Agreement to be reached between the parties, 

(3) they would contravene The Netherlands obligations under UNCLOS {United Nations Convention on the 

Law of the Sea 1982) Article 79, 
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(4) they mclude prox1m1ty d1stances that w1ll prevent the safe & t1mely mamtenance of the subsea 

mfrastructure for both BT and the wmdfarm development, and 

(5) they do not require a Crossing Agreement to be reached between the part1es 

In s1mple terms, we bel1eve the followmg should apply 

• Where the separat1on between f1xed offshore wind turbine structures and live submanne 

telecommunicat1on cables 1s less than 1 Naut1cal mlle, a Prox1m1ty Agreement must be reached 

between the part1es before the development proceeds Further, where the developer's cables cross 

any live submanne telecommunicat1on cable, a Crossing Agreement must also be reached before the 

crossing occurs 

We further beheve regardmg the d1stance between turbine structures and telecommunicat1on cables, that 

• Where the separat1on d1stance 1s less than 750m, the impacts are acknowledged to be HIGH To our 

knowledge, no sat1sfactory techn1cal or commercial solut1on, and/or reasonable Prox1m1ty Agreement 

has been reached anywhere m the world 

• Where the separat1on d1stance 1s less than lOOOm but greater than 750m, BT acknowledge the 

impacts are MEDIUM, and that Prox1m1ty Agreement should normally be reached between the part1es, 

prov1ded some reasonable requirements and compensat1on are met by the developer 

• Where the separat1on 1s greater than lOOOm, BT acknowledge the impacts are LOW, and that 

Prox1m1ty Agreement should be eas1ly reached between the part1es 

As d1scussed at the recent meeting (mmutes attached), the 500m Mamtenance Zone st1pulated m the Dutch 

Nat1onal Water Plan, and 1mplemented in the Borssele development creates a HIGH impact s1tuat1on wh1ch 

'1mpedes and pre1ud1ces' the ab1l1ty of BT or 1ts MA (Maintenance Authonty) to safely repa1r the 

telecommunicat1ons cable in a t1mely manner, usmg the ex1stmg & establ1shed techniques of the ACMA 

(Atlant1c Cable Mamtenance Agreement) 

For clanty, we understand that The Netherlands 1s a s1gnatory to UNCLOS (United Nat1ons Convent1on on the 

Law of the Sea 1982), and that Art1cle 79 (2 & 5) of UNCLOS requires that upon the Contmental Shelf, a Coastal 

State shall not '1mpede the laying or maintenance of ex1sting cab/es' and 'when laying submanne cab/es or 

p1pe/1nes, States shall have due regard to cab/es or p1pelines already in pos1t1on In part1cular, poss1bi/1t1es of 

repamng ex1sting cab/es or p1pelines shall not be pre1ud1ced ' BT bel1eves that desp1te our prev1ous 

representat1ons and proper input into the stakeholder process over the last 18 months or more, the act1ons of 

the Dutch government would contravene these obl1gat1ons 

BT also re1terate that we remam confused about the sequence and t1mmgs of the va nous development 

act1v1t1es, consultat1ons and appeals process wh1ch are ongoing m the Dutch Offshore sector at the moment lt 

appears that there are a number of act1v1t1es running m parallel (Borssele 1 & Il, Borssele 111 & IV, Borssele V, 

Nat1onal Water Plan (Outs1de 12 NM limit), Nat1onal Water Plan (inside 12 NM hm1t), Zuid Holland and Noord 

Holland) all of wh1ch potent1ally impact our assets, and for wh1ch the outcomes of one act1v1ty affect the 

potent1al solut1ons avallable 1n another Your ass1stance w1th understandmg the mterrelat1ons between th1s 

compl1cated set of act1v1t1es would be kmdly apprec1ated 

Please be assured of our contmued des1re to part1c1pate openly and pro-act1vely m d1scuss1ons, we look 

forward to your response at your earl1est opportunity, 

Senior Marine & Offshore L1a1son Manager 

Attachments Mmutes Meeting 3rd August BT, M1nistry of Economie Affa1rs & Rijkswaterstaat, ESCA Gu1delme 6 
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Document History 

Any party wishing to propose a change to this document should address the proposed change 

to the Chair of the Renewables and Power Cab les (RPSG) Subgroup of The EUROPEAN SUBSEA 

CAB LES ASSOCIATION (ESCA). The RSG will then review the proposed change and consider re 

convening the Technica! Working Group ("TWG") to discuss the proposal. Once the RSG (and 

TWG, if appropriate) are satisfied, their findings and the revised document will be presented 

to the ESCA Plenary and other respective bodies for approval. Only when all parties have 

approved the changes will the document be re issued. 

All changes to this document will be recorded in the tracking table below. 

Issue No. Name Comments Date 

1 RSG Initia! Issue Oct 2003 

2 RSG Revision to format Sept 2006 

3 RSG Interim revision - text and added Sept 2010 

diagrams to account for Multiple turbine 

arrays 

4 RSG Major revision and re write with cross Aug 2012 

sector input via a TWG 

5 Secretary Rebranding to ESCA Mar 2016 

This document is the result of a successful collaborative exercise involving a wide range of 

industry and stakeholder representatives. lt is the product of a best practice approach to 

minimising the prospect of future disputes whilst maximising seabed development through 

the adoption of the principle of sharing the seabed in a manner that is bath safe and 

sustainable. 

The authors would like to thank DECC, BIS/DCMS, MMO, Marine Scotland and OFGEM for 

their support in the process leading to the generation of this document. 

Disclaimer 

The information contained in this document has been compiled by the Renewables Sub Group 

("RSG") of ESCA, this being the successor organisation to SUBSEA CABLES UK {SCUK), which 

succeeded the United Kingdom Cable Protection Committee {"UKCPC"). 

This document is based upon the combined experience and knowledge of the submarine 

telecommunication cable industry, the offshore renewable energy industry and The Crown 

Estate. lt is published in good faith with the aims of promoting the highest standards of 

construction, operability, reliability, maintainability and safety in the subsea cable 

environment. 

Whi/st we reasonably be/ieve the information contained herein to be va/id, it is up to those 

who may seek to rely on such information, to satisfy themse/ves as to its accuracy. ESCA and 

all the other named associations and entities responsible for the information contained in this 

document and its compilation make no warranties as to its accuracy and can accept no liability 
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(direct or indirect) for any errors in the information or for any Jasses or other adverse 
consequences arising from its adoption. 

lt is the intention of this document to give guidance and to facilitate discussions between 
effected parties, but it is not intended to rep/ace such discussions, nor is it intended to require 
any affected party to behave in a certain way or remove the right of any such party to take its 
own commercial decisions in re/ation to any of the issues raised in this document. 
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1 DEFINITIONS & ABBREVIATIONS 

ALARP As Low As Reasonably Practicable 

BIS - Department for Business, lnnovation and Skills 

DCMS- Department for Culture, Media and Sport 

COLREGS - Convention on International Regulations for Preventing Collisions at Sea, Londen 

20 October 1972, (as enacted in the UK by The Merchant Shipping (Distress Signals and 

Prevention of Collisions} Regulations 1996 

DECC - Department for Energy and Climate Change 

Developer An entity undertaking marine development within UK EEZ/REZ and Territoria! 

Waters 

DOW - Depth Of Water 

DP- Dynamic Positioning 

DPO- Dynamic Positioning Operator 

EIA - Environmental Impact Assessment 

ESCA- European Subsea Cables Association (formerly SCUK and UKCPC) 

FEED - Front End Engineering and Design 

Hazard Area -That area centred around an individual OREI structure adjacent to a submarine 

cable, which reflects the OREI structure's status as a hazard for any vessel operating on said 

cable. The radius of the Hazard Area shall be agreed based on the level of risk to the vessel 

and the vessel's own capability. 

HSE - Health and Safety Executive 

ICPC- International Cable Protection Committee 

IPC- lnfrastructure Planning Commission 

ISM - International Safety Management 

LARS - Launch and Recovery System 

MMO- Marine Management Organisation 

MOU - Memorandum Of Understanding 

National lnfrastructure Directorate -body replacing the IPC under the Localism Act 

NM - Nautical Mile (1.852 km} 

O&M - Operations and Maintenance 

OFGEM - Office of Gas and Electricity Markets 

OREI - Offshore Renewable Energy lnstallation 

OWF - Offshore Wind Farm including associated structures such as Met Masts and 

Substations 
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REA - Renewable Energy Association 

ROV Remotely Operated Vehicle 

RUK- RenewableUK 

SCUK- Subsea Cables UK (formerly UKCPC} 

Stakeholder An entity who is a seabed user or a party with vested interest within the UK 

Exclusive Economie Zone 

Submarine Cable An underwater telecommunication or power or control cable 

The Crown Estate The organisation, established by an Act of Parliament, which manages the 

hereditary estates of the Crown on behalf of the UK 

TWG -cross sector Technica! Werking Group (comprising representatives from ESCA, RUK, 

REA and The Crown Estate} 

UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea 

WTG - Wind Turbine Generator 

Zero Impact A development / activity that has no impact upon a Stakeholder. 

2 EXECUTIVE SUMMARY 

This document (referred to as the "Guidelines"} provides guidance on the considerations that 

should be given by all Stakeholders in the development of projects requiring proximity 

agreements between offshore wind farm projects and subsea cable projects in UK Waters. 
The Guidelines address installation and maintenance constraints related to wind farm 

structures, associated cables and other submarine cables where such structures and 

submarine cables will occupy proximate areas of seabed. 

The Guidelines discuss in section 1 some of the key factors determining proximity limits to 

be taken into account in reaching proximity and crossing agreement. Further details are 

provided in Annex A. 

The importance of early Stakeholder consultation should be appreciated at the outset and it 

is recommended that this is actioned as early as possible as in section 2 and further expanded 

in Annex B. The location of existing seabed infrastructure within potential project 

development areas could have a significant impact upon the layout or location of a project 

and its design. Discussion and Stakeholder engagement are considered to be the cornerstones 

of generating the greatest opportunities for a successful outcome. 

The Guidelines are not intended to provide a prescriptive solution on proximity but, in section 

3, offer some guidance /or indicative separation distances that are intended as a starting 

point for Stakeholder discussions. 
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The Guidelines provide guidance in section 4 on a process /or determining site specific 
proximity limits including factors to consider within risk assessments that may be used to 

help inform proximity discussions and agreements. A checklist of key issues is included in 

Annex C. The Guidelines also propose some basic principles to form the foundation of 

discussions on safe and appropriate solutions on a case by case basis, including potential 

mitigation measures. 

Once the parties have agreed site specific proximity limits, the final step in the process is the 

drafting of a proximity agreement with accompanying method statement. Section 5 provides 

guidance on this topic. 

The Guidelines also contain guidance in section 6 on how to deal with multiple cable crossings 
in close proximity. Depending upon site specific layout, this may need specific attention, 

particularly with the increasing size of offshore wind farms. 

lt is expected that the Guidelines will provide the underlying basis upon which all Stakeholders 

can reach a mutually acceptable proximity agreement. In the event that proximity discussions 

falter, an ultimate recourse in the form of a dispute resolution process is outlined in section 

11. 

3 SCOPE OF THE GUIDELINE 

The scope of the Guidelines with respect to the proximity distances and water depths that it 

should be applied to, is summarised in Figure 1 below and the following text. 

Proximity distances 

A 
Windturbines 

A 

:0 
tl.() 
c: 
u 

"' 
11 

V') 

Spacing 'd' 

dis larger than 1 � 
NM ( 1 . 852 km) 

�� 

Proximity limit 

Dialogue not 
required about 

proximity issues 

Dialogue required � 
on a risk-based 

determination of 
proximity limit 
�������� 

An indicative base 
case proximity limit 
of 750 m can be 
used as a starting 
point for discussion 

Proximity 
Agreement 

No need to use a 

Proximity 
Agreement 

Proximïty 
Agreement using 

the agreed 
proximity limit 

Figure 1: Proximity distances considered in the Guidelines 
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The regulatory framework surrounding this document is based upon current UK practices. lt 

is the consideration of the Guidelines that no proximity agreement is required where the 

minimum approach of planned subsea development and planned/existing subsea 

infrastructure exceeds one nautical mile (lNM) (1.852 km). However, at a separation of 

approximately lNM, it is considered good practice that high level consultation is undertaken 

thereby ensuring that all Stakeholders are aware of each other's activities and requirements. 

For a planned subsea development that is within lNM of existing subsea infrastructure, 

dialogue needs to be established between the Stakeholders and the consideration of the 

Guidelines should apply to establish mutually acceptable proximity limits. 

The indicative separation distance of 750 metres given in section 3 of the Guidelines is not 

intended to provide a prescriptive solution on proximity but should be used as a sensible base 

case to begin Stakeholder discussions to determine actual, case specific separation distances. 

Multiple crossings at less than 500 metres separation should be considered as being a single 

entity with associated potential seabed sterilisation. 

Water depths 

For the purpose of the Guidelines the proximity impacts between renewable energy 

installations and submarine cables in a range of water depths up to 75 metres, have been 

assessed. Renewable energy developments in water depths in excess of 75 metres will require 

a re appraisal of the issues assessed here and are therefore beyond the scope of the 

Guidelines. 

4 INTRODUCTION 

The on going development of offshore wind farms has resulted in the need for cross industry 

endorsed guidelines on the proximity of submarine cables and wind farms. Other farms of 

Offshore Renewable Energy lnstallations (OREI) currently being developed, such as tidal and 

wave energy, may also be in close proximity to existing seabed infrastructure. These 

guidelines however focus solely on proximity between the various offshore wind farm 

structures (OWF) and subsea cables. 

There are common interests between offshore wind farm developers/owners and cable 

owners regarding safety, access and maintenance and there is a necessity for the parties to 

spatially interact in terms of access to the seabed. The increased use of the seabed for 

renewable energy developments and the potential for multiple uses of the seabed must be 

appreciated. 

The primary common interests of the parties are summarised in Figure 2 below: 
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Full access \ 
to the seabed \vithin 

the designated area 
Security of subsea 

cables and structures 
Minimum outage in . 

event of cable fault / 
/ 

/ 

Unfettered 

wind 
turbine 
array layout 

design 
options 

Figure 2: Primary common interests 

The information supplied in the Guidelines has been compiled by a cross sector Technica! 

Werking Group (TWG) comprising members of ESCA (formerly SCUK and UKCPC), 

RenewableUK (RUK), Renewable Energy Association (REA), The Crown Estate and 

representatives from telecommunication and offshore renewable energy sector owners, 

developers, operators, installers and maintenance providers. 

The Guidelines are therefore based upon the combined braad experience and knowledge 

base contained within the submarine cable industry, the offshore renewable energy industry 

and The Crown Estate. 

Subject to the Disclaimer on the cover page of this document, it is the intention that the 

Guidelines should be used as a reference document on the subject matter with the aims of 

promoting the highest standards of construction, operability, reliability, maintainability and 

safety in the offshore renewable energy and submarine cable environment commensurate 

with co existence in close proximity to each other. 

lt is very important to appreciate that the Guidelines do not provide a prescriptive solution 

on proximity. The distances contained within this document are intended to provide a starting 

point for Stakeholder discussions. lt is recognised that an OWF developer may generally 

prefer to locate structures closer to existing seabed infrastructure than the Guidelines 

indicate. Under certain conditions and layouts this may well be possible. Conversely, an 

existing seabed infrastructure owner / operator may prefer an increase in the proximity 

distance to an OWF structure. 

The optimised proximity distance will only be achieved by dialogue and agreement between 

the parties based upon a risk assessment process where appropriate. 
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lt is in the interest of all Stakeholders that to achieve a mutually acceptable and optimal 

proximity agreement, very skilled and experienced resources should be utilised during these 

discussions. lt is of the utmost importance that all Stakeholders understand and appreciate 

each other's requirements and safety issues. All parties should therefore commence 

proximity discussions as early as possible, proactively and with open minds. 

Evidence based study 

To support the development of the proximity guideline The Crown Estate commissioned an 

evidentiary desktop (and interview) study in September 2011 (The Crown Estate, 2012). 

The study report can be found on the website of The Crown Estate link be low: 

www.thecrownestate.co.uk/marine/cables and pipelines/studies and guidance/ 

The evidentiary study is not intended as a guideline document in its own right but is provided 

as a reference tool for the parties. 

5 KEY FACTORS DETERMINING PROXIMITY 

LIMITS 

Submarine cables have been suffering faults from the outset of their 160+ year history and so 

the need to restore a system quickly has always been paramount. Stakeholders in a discussion 

on proximity limits between submarine cables and offshore wind farm structures are advised 

to develop and agree safe and appropriate solutions on a case by case basis to determine how 

much sea room is actually needed to efficiently and safely execute a cable repair. 

The experience acquired in repairing submarine cables has evolved into a recognised set of 

maintenance and repair processes and procedures. In order to assist all sectors in 

understanding the interactions and impacts, four key determinants of sea room required by 

a cable ship are: 

� Fault location; 

� Cable recovery; 

� Cable repair; and 

� Re deployment. 

For detail please refer to Annex A. 
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6 STAKEHOLDER CONSULTATION 

lt is vital that all sectors engage with each other at as early a stage as possible in the 

development process, regardless of which sector the developer is from and who owns the 

existing infrastructure. This engagement will facilitate appropriate proximity agreements and 

should continue throughout the consenting process and through the operational lifetime of 

the asset as illustrated in the below project cycle overview, Figure 3. 

Figure 3: Stakeholder consultation in all phases of the project lifecycle 

There is significant growth in OWFs at the present time and hence much discussion herein 

assumes that the new development is an OWF (and the existing infrastructure being a 

submarine cable}. lt should be accepted that the Guidelines apply equally if the new 

development is a submarine cable and the existing infrastructure is an OWF. 

Stakeholder engagement should commence as soon as is practicable following the award of 

a development zone or project area and continue with all Stakeholders, throughout the 

process, until the project is fully commissioned. 

Please refer to Annex B for further details on proposed Stakeholder consultation and 

interactions in UK waters. 
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7 GUIDANCE FOR INDICATIVE SEPARATION 

DISTANCES 

The Guidelines do not provide a prescriptive solution on proximity, rather, they stress the 

need for proactive dialogue about a site specific, risk based outcome. However, some 

guidance for indicative separation distances is outlined here. This is intended to provide a 

starting point for Stakeholder discussions. 

Two primary issues to be observed when considering separation trom third party vessels are: 

Cable Maintenance Vessel Safety Zone - The Safety Zone around the vessel with restricted 

manoeuvring ability (maintenance or repair vessel), trom approach of ether vessels, shall be 

established in line with COLREGS 1972. lt is also normally requested by the vessel master (in 

accordance with Article V of the Convention for the Protection of Submarine Telegraph 

Cables, 1884), for all ships to keep at least lNM clear whilst they are engaged in cable 

operations that restrict their ability to manoeuvre. 

Wind farm Structure Safety Zone - Wind farm operators can request, via the Electricity 

(Offshore Generating Stations) (Safety Zones) (Application Procedures and Control of Access) 

Regulations 2007 (Sl/2007 /1948), that typically a SOm safety zone be established around any 

wind farm structure. Guidance for the implementation of such safety zones is provided by 

DECC {DECC, 2011). 

Two fundamental concepts must be considered when deriving a generic proximity distance: 

:Y Werking Zone, applied either side of the subsea cable; and 

:Y Hazard Area, applied around the cable repair vessel. 

The Werking Zone and Hazard Area concepts are further discussed below and can be found 

illustrated later in Figures 5, 6 and 7. These showing how the Working Zone and Hazard Area 

would be applied to a subsea cab Ie repair vessel in various scenarios. 

Werking Zone A Working Zone is required either side of an in service submarine cable to 

enable access for cable maintenance and repair operations by a suitable vessel. The 

parameters of the Werking Zone are a function of many varia bles, several being site specific. 

Nevertheless, the Working Zone is most pertinently the space required by a vessel to conduct 

all operations which a cable repair potentially comprises, including those discussed in detail 

within Annex A. 

The Werking Zone for traditional repair scenarios is likely to be in the order of SOOm either 

side of the existing subsea cable. This is based on the expected area required to undertake 

cable fault location using trailed electrodes, grapnel and final bight deployment operations. 

Greater detail can be found in TCEs Evidentiary Study. 

Guidance in this document is considered appropriate for water depths up to 75m. 
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Consideration should also be given, but not limited to, the following: 

>- Proximity of other adjacent developments (i.e. oil and gas); 

>- Proximity of hazards, density of traffic and navigation schemes; 

>- Type, size and manoeuvrability of vessels; 

>- Support vessels; 

>- Cable type and existing burial status/protection; 

>- Alternative repair options, such as a lay through repair, or 

adjusted final bight location; 

>- Predicted prevailing metocean conditions (wind, wave, current, 

tides) etc.; and 

>- Seabed type. 

Nothing in the Guidelines is intended to detract from the Master's responsibility for the safe 

navigation of the vessel and the safety of those on board. The Master will always retain the 

prerogative to depart from the Guidelines, or any subsequent plan or agreement reached as 

a result of the Guidelines, if circumstances dictate (Ref. Annex A, Section 13.9). 

Hazard Area Independent of, and in addition to, the Werking Zone, where there are fixed 

structures near to a vessel undertaking cable operations close to the limit of the expected or 

planned Werking Zone, a Hazard Area should be considered as a trigger radius around the 

vessel. lf there is potential for a WTG to come within this Hazard Area as a result of vessel 

movement, then additional risk assessment needs to be carried out and determination made 

on the need for application of any appropriate pre planned risk mitigations. Where this 

situation occurs, additional consideration needs to be given to supplementary control 

protocols, weather considerations, etc. 

The radius of the Hazard Area needs to be determined by discussion between the key 

stakeholders (e.g. wind farm developer, the existing subsea infrastructure owner and any 

affected maintenance provider). The Hazard Area should provide sea room to ameliorate risks 

of work in close proximity to a WTG. lf there is no other direction for opening that discussion, 

then it is recommended that consideration begins at a minimum of 250 metres. Even at this 

minimum distance, there will still be constraints on vessel operations including, hut not 

limited to, repair procedures and weather criteria. 

Figure 4 shows how the Werking Zone and Hazard Area would be applied to a submarine 

cable repair vessel when operating on the cable line, i.e. during jointing, ROV burial/fault 

location, or stock cable laying. 
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Figure 4: Vessel operation on the cable line 

Figure 5 illustrates how the Hazard Area would be applied to a submarine cable repair vessel 

when operating at the extent of the Working Zone. This being when deploying a final bight 

between the adjacent WTGs thus presenting a reduced risk solution. 

800 m - � 1200 m 

l----------------------------, 

500m 
QI 
c 
0 

N 

t 
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t Sl1IP 
Area 

Existing 
submarine cable 

Figure 5: Vessel operation on the extent of the Working Zone when deploying a final bight 

Figure 6 illustrates how the Hazard Area would be applied to a submarine cable repair vessel 

when driving away from the cable line du ring a grapnel drive to recover the cable. Note that 
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the adjacent WTG represents a significant risk should there be any loss in vessel position. An 

option to reduce the risk of this occurrence is to plan drives between turbines. 

<ll 
c 
0 

N 

800 m - � 1200 m 

Existing submarine cable 
c 

3' 

� / si.., Hazard - ----- ----- --------
250m Area 

t 

Figure 6: Vessel operation when driving away from the cable line du ring a grapnel drive to 

recover the cable 

8 PROCESS FOR DETERMINING SITE SPECIFIC 

PROXIMITY LIMITS 

A generic set of limiting distances cannot be derived for all cable / wind farm proximity 

scenarios without recourse to a large number of caveats and exceptions. The recommended 

approach is to use the principles of a holistic risk based process for determining site specific 

proximity limits. This allows consideration of a range of external influences, both those 

beyond the control of the parties and those internal influences that can be affected by the 

parti es. 

Once the parties have agreed site specific proximity limits, the final step in the process is the 

drafting of a proximity agreement with accompanying method statements. 

The overall process is outlined in Figure 7 below: 
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Process for detennining site speclfic proxlmlty limits 

External influences 
• Physical environmenU 

Metocean conditions 
• lnfrastructure (existing and 

planned) 
• Legislative constraints 
• Com mercial constraints 

Other seabed users 

Use of Proximlty Agreement � 
template 
�� 

Site specific proximlty limits 

Technicaland commercial 
agreement on proximlty limits for 

a given site 

lnternal influences 
• Vessel selection 
• Operational standards 
• Manning levels 
• Personnel competency 

� Site •pooffio melhod •tatemeot 

Figure 7 - Process tor determining site-specific proximity limits and drafting a proximity 

agreement 

Risk to Personnel and the influence of HSE legislation and regulation is considered to be 

included under External influences in the diagram above (Figure 7), as well as risks included 

in Operational Standards under lnternal influences. 

Personnel risk is properly governed by detailed legislation and is therefore outside the scope 

of the Guidelines. However, it should be noted that Safety Of Life At Sea is one of the primary 

drivers for adopting sensible proximity agreements and serves to underpin every decision 

process for either risk assessment or mitigation selection and application. 

Risk Assessment 

In order to come to a site specific agreement between the involved parties it will usually be 

necessary to undertake a risk assessment du ring discussions on proximity agreements. This is 

achieved by applying the cyclic approach embedded in the process, as illustrated in Figure 8 

and considered below. 

The risk assessment should include an analysis of all relevant site specific influences (external 

and internal), examples of which are given above. In order to provide a sensible basis for 

discussion, risks need to be assessed realistically. 
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Risk assessment 

Fig 8 - Cyclic approach to risk assessment 

Safe separation is required between existing submarine cables, WTG and other OWF 

structures to ensure the continuance of reasonable, timely and cost effective availability to 

maintain bath the existing and the newly installed assets. The requirements of each 

stakeholder are however likely to vary depending on the site specific circumstances. 

In order for the involved parties to reach agreement it will be necessary to determine the As 

Low As Reasonably Practicable {"ALARP") risk level that is acceptable to each Stakeholder. 

This will be site specific and the appetite for risk is likely to vary. The various site specific 

issues should be carefully analysed in respect of risk impact, and a mutually acceptable ALARP 

level of risk agreed. Consideration of the acceptable risks will then al low informed discussions 

on the potential mitigations and lead to site specific proximity limits. 

lt should be appreciated from the outset by all parties that no activity is ever entirely free 

from risk. Companies and regulators do however require that safety risks are reduced to levels 

that are ALARP. The technique associated with this aften encompasses the use of a Risk 

Severity Analysis to try to quantify the issues. 

Please refer to Annex C Section 15.3 for details of ALARP principals and a Risk Severity Analysis 
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Potential mitigation measures to support reaching agreement 

Before decisions are made regarding proximity and cable crossings, other solutions should be 

considered to potentially mitigate or reduce the impact. Such mitigation measures may 

influence a proximity agreement. Examples of potential mitigation measures include: 

Y Diverting the existing cable around a wind farm rather than 

through it; 

Y Provision of additional spare cable for stock and other wet plant 

in case of repair; 

Y Change the cable repair vessel within the maintenance 

agreement and the necessary financial considerations; 

Y Joint use of cable repair vessels in a specific / generic 

maintenance agreement; 

Y Construction of a wind farm in a different area or reconfiguring 

the WTG layout; 

Y lf multiple crossings are unavoidable, discussions of the required 

number, location and spacing should take place and be agreed; 

Y Undertake appropriate surveys to identify exact location of "in 

service" and "out of service" cables as required; 

Y Agreement on site specific methodologies for repair; and 

Y Methods of arresting any loss of vessel position, e.g., emergency 

anchoring procedures, support vessels, etc. 

This list is not exhaustive and, depending upon circumstances, additional mitigations could 

also be developed by the parties through mutually acceptable operational (and other) 

procedures involving wind farm developer /operator/ owner and the existing cable owner / 

marine repair contractor etc. 

The benefits of "safe havens" and "escape corridors" within large wind farms as potential 

mitigations of risk were considered by the TWG. The consensus of discussions with cable 

maintenance providers was that such measures do not deliver appreciable mitigation. 

Principal Mitigation considerations for gross de-confliction 

Following consideration of the issues of proximity and safe operation of co located subsea 

infrastructure, it is apparent that the presence of an OWF development will restrict or prevent 

development opportunities for new Subsea Cables through OWFs without both parties 

compromising respective systems protection, security and performance objectives. Such 

compromise may be either unacceptable or undesirable. Options for mitigation can therefore 

become constrained. 
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Some examples of potential mitigation measures in this instance include: 

)- Routing a new subsea cable through an existing corridor through 

an OWF by virtue of a pre existing subsea cable; 

)- Route new subsea cables around OWF developments, between 

projects or through wind recovery areas where suitable corridors 

may exist; and 

)- Subsea cable developers select alternative routes away from 

OWFs. 

9 PROXIMITY AGREEMENT 

When site specific proximity limits have been agreed, a bilateral proximity agreement with 

accompanying method statement can then be drafted based on a standard template and 

these guidelines. Such a proximity agreement should be based on the format and spirit of 

existing cable crossing and proximity agreements in common use throughout both industries, 

where appropriate. 

lt is recommended that where possible, finalisation of wind farm layout planning should not 

be undertaken until such time as Proximity Agreements and the requirements therein have 

been properly reviewed, discussed and agreed at least in principle, with the wind farm 

developer, the cable owner and any affected maintenance providers. 

Survivability of agreements is essential to the parties' interests. 

Site specific proximity issues 

Use of Proximity � 
Agreement template 

----

Technica!' and commercial 
agreement on proximity 

limits fora given site 

� Site specific 
method statement 

-

Figure 9: The drafting of a site-specific Proximity Agreement and Method Statement 
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9.1 Proximity agreement recommendation 

The recommended approach is to use the principle of a bilateral proximity agreement for 

each specific scenario. 

lt is recommended that the following key elements are included in such a proximity 

agreement: 

� Clauses to define the liabilities and rights of bath parties; 

� The exclusion/inclusion of consequential losses; 

� Details of financial compensation arrangements for each party 

where applicable relating to specific arrangements; 

� Clearly defined limits of the area to which the Proximity 

Agreement applies; 

� Details of how the work would be carried out, to include method 

statements provided by the party carrying out the work and 

accepted by the other party as suitable prior to work proceeding, 

it is recommended that installation procedures be included in 

the Agreement; 

� Future maintenance requirements of both assets. This should 

include the method by which notification of operations by each 

party is given to the other and the provision and storage of 

additional plant to support agreed repair methodology and the 

establishment of local 3rd party support vessels, if identified as 

a requirement; 

� Definition of the expiry/survival of the Agreement (for example, 

at the decommissioning and/or recovery of one or ether of the 

assets); and 

� Provision of representatives from one party to the other party's 

operations and their rights, obligations and limitation of 

authority. 

9.2 Site specific method statement 

A method statement is an essential part of any proximity agreement. The following is a task 

checklist which the parties can use as a basis for drafting a site specific method statement. lt 

is not intended to be an exhaustive list of items to be included by prescription but should 

prompt evaluation of the most useful and relevant issues for consideration. 

There needs to be reciprocity with respect to method statements for repairing and installing 

across bath industries. 
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Pre requirement fora repair 

Pre-re pair 

>- Delivery of all as laid positions of infrastructure - Lat/Longs, 

geodetic datum's, cable burial, WTG dimensions and blade are, 

crossing constructions, rock placements, etc.; 

>- Emergency 24/7 contact procedures including escalations, 

details of any field specific VHF communication channels and 

details of site engineers; 

>- Historica! metocean data on currents and wind to inform marine 

providers (may not be available especially during the 0 & M 

phase); 

>- Establish notification requirements during operations, i.e., daily 

reports, notice of seabed interaction, surface vessel activity, etc. 

>- Purchase of additional expendable gear, e.g., additional cable, 

crossing materials (should preferably be agreed upon during 

early pre construction discussions); 

>- Establish additional manning requirements, e.g., additional reps, 

marine warranty surveyors, anchor watch crews, etc.; and 

>- Establish bridging documents, as appropriate. 

>- Consider installation of local position reference systems; 

>- Consider temporary cessation of interruptible works nearby; 

>- Establish preferred subcontractors in area for guard boats, tugs, 

other support vessels; 

>- Confirmation that WTG's, which are in the area of the cable ship 

operations, are stopped and locked in position, preferably 'Y' 

position, as necessary; 

>- Depending on fault nature and location, powering down of 

closest inter array/collector cables, as necessary; 

>- Up to date metocean data; 

>- 'Live' metocean data feed from any applicable on site 

equipment to establish weather window for repair (wave rider 

buoys only give out present condition not forecasts); 

>- Distribution list from all parties for notifications during repair 

ops; 

>- Boarding requirements of any additional personnel; 

>- DP trials nearby repair site to establish all systems functioning 

correctly; and 

>- Coordination meeting and confirmation of communication lines 

(share project management). 
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During repair 

>- Daily activity reporting; 

>- Dependent on communication plan within proximity agreement, 

notifications when works are expected to be seabed intrusive; 

and 

>- Assistance in enforcing 1 NM exclusion zone around repair vessel 

for other marine traffic (as no requirement as of yet exist for a 

wind farm to have Marine Coordinators du ring the 0 & M phase, 

there may not be personnel ashore to monitor marine traffic on 

a daily basis). 

Post repair 

>- Sharing of revised infrastructure location data; and 

>- Post repair review meeting / Lessons Learnt exercise to feedback 

improvements to the process or relevant industry contacts. 

10 MULTIPLE CABLE CROSSINGS IN CLOSE 

PROXIMITY 

A standard protocol for submarine cable crossings is well established and can be found 

detailed within ICPC recommendations 2 & 3 and also ESCA Policy No 1. 

Multiple cable crossings in close proximity have been undertaken on a number of occasions 

and are therefore not a new scenario. However, ideally, crossings should be kept to a 

minimum from the point of view of the existing cable(s). 

Multiple crossings within a wind farm area, for example a telecommunication cable crossing 

a number of inter array power cab les as shown on Figure 10 (for illustration of the issue only) 

should generally be avoided or mitigated. 

The amount and frequency of crossings should form part of discussions on crossing/proximity 

agreement between the parties. 

lf crossings we re less than 500 m apart it may make recovery of the underlying cab Ie between 

crossings unsafe and impractical. As such, crossings at less than SOOm separation should be 

considered as being a single entity and subsequently sterilising that area of seabed and 

existing cable. Any repair of the crossed cable would involve cutting either side of these 

crossings and lay back over the top. 

lt is appreciated that the development of large offshore wind farms has created the potential 

for a high concentration of crossings by multiple export, collector and/or array cables. This 

could result in limiting the available space for cable repair vessels to operate and also pose 

technica! problems regarding cable recovery/replacement and repair within the crossing area. 

lt is recommended that the following principles are initially considered: 

>- Multiple crossings of existing cables by export, collector and/or 

array cables should be avoided wherever possible; 
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� Where multiple cable crossings are deemed necessary, the 

crossing cables should be spaced so that safe, timely and 

economical repairs to bath the crossing and the crossed cables 

can be conducted without prejudice. 

The potential impacts of multiple cable crossings should be carefully assessed. This should be 

included in the discussions of proximity/crossing agreements. As with all construction work, 

there are many different situations that will need to be considered when multiple cable 

crossings in close proximity are being discussed. Before cables are laid close to or across 

existing cable(s), it is recommended that the parties should consider the following: 

� When the operation{s} is to be carried out; 

� Which technica! method{s} will be used; 

� Whether a pre lay survey is required along bath the existing 

cable{s} and the route of the new cables; 

� At what approach distance from the existing cable{s} the 

crossing cables can be buried by plough/ROV/other means of 

jetting; 

� lf required, what kind of protection should be used between the 

cables at the crossing point {Polyurethane, concrete / bitumen 

mattresses, rock placement etc.} and the thickness of the 

separation layer; 

� In the event of a later repair, which technica! methods are to be 

used; 

� How close can an ROV or a grapnel be used to the other party's 

cable{s}; and 

� Confirm who has priority in the case of simultaneous faults. 

' 

\ " 
' , 

1/ 
lt 

Figure 10: Potential Multiple crossings within a wind farm (Ref: The Crown Estate) 

11 DISPUTE RESOLUTION PROCESS 
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lt is recommended that any dispute arising out of or in connection with the parties' 
negotiations to establish an agreed distance between the submarine cable and wind farm 
development in question (a dispute) may be resolved by using a typical mediation process, an 
example of which is shown be low. 

In the event of any matter for expert determination, senior representatives of the parties shall, 

within [30} ca/endar days of service of a written notice from any party to the other parties (a 

disputes notice}, hold a meeting ( a dispute meeting) in an effort to resolve the dispute. lf the 

parties are unable to agree upon a venue, the dispute meeting shall be held at an appropriate 

neutra/ location. Each party shall use all reasonable endeavours to send a representative who 

has authority to settle the dispute to attend the dispute meeting. 

Ij the representatives of the porties can not reso!ve the dispute within [60} ca/endar days after 

the service of a disputes notice, whether or not a dispute meeting has been held, the dispute 

must be referred to a senior manager of UK operations of each party who must use all 

reasonab/e endeavours to reso/ve the dispute within [30] business days after the dispute is 

referred to them (referral period). 

Any dispute which is not reso!ved within the referra/ period, shall, at the request of any party 

made within [30} calendar days of the expiry of the referral period, be referred to an 

independent expert for determination. 

The parties shall agree on the appointment of the expert and shall agree with the expert the 

terms of their appointment. Ij the parties are unable to agree on the identity of the expert, or 

if the person proposed is unab/e or unwilling to act, then, within [30} ca!endar days of either 

party serving details of a suggested expert on the other or the proposed expert dec/ining to 

act, either party shalf then be entitled to request that an expert be appointed by an 

independent arbiter. All casts of and associated with the request for the appointment of an 

expert by the independent arbiter shall be borne equally between the porties. The expert 

appointed may be an individual, partnership, association or body corporate and shall be 

generally recognised as an expert in the field of cable installation and maintenance. The 

independent arbiter shall be mutually agreed between the porties. 

The expert shal/ act on the fol/owing basis: 

a. on their appointment, the expert shall confirm his neutrality, 

independence and the absence of conflicts in determining the 

dispute; 

b. the expert shall act as an expert and not as an arbitrator; 

c. the expert's determination shall (in the absence of manifest 

error) be final and binding on the porties and not subject to 

appeal; 

d. the expert shall decide the procedure to be followed in the 

determination in accordance with this agreement and in 

consultation with the porties and shall be requested to make his 

determination in writing, with reasons, within [30] calendar days 

after their appointment. 

e. For the avoidance of doubt, all casts re/ated to the instruction the 

expert shall be borne equally by the porties. 
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12 RECOMMENDED CONSIDERATIONS, 

GUIDELINES AND REFERENCES 

When planning the route of submarine cables it is recommended that developers consult the 

following International Cable Protection Committee {ICPC) and ESCA guidelines/policies: 

ICPC-www.iscpc.org 

� Recommendation No.1: "Management of Redundant and Out of 

Service Cables" 

� Recommendation No. 2: "Recommended Routing and Reporting 

Criteria for Cables in Proximity to Others". 

� Recommendation No.3: "Criteria to be applied to Proposed 

Crossings between Submarine Telecommunications Cables and 

Pipelines / Power Cables 

� Recommendation No.4: "Recommended co ordination 

procedures for repair operations near in service cable systems" 

� Recommendation No.7: "Procedure to Be Followed Whilst 

Offshore Civil Engineering Work Is Undertaken In The Vicinity Of 

Active Submarine Cable Systems" 

ESCA-www.escaeu.org 

� Policy No.1: "Cable Crossing Agreements" 

DECC, 2011. National Policy Statement for Renewable Energy lnfrastructure {EN 3). [Online]. 

Available at: 

http://www.official 

documents.gov.uk/document/other/9780108510793/9780108510793.pdf 

Electricity (Offshore Generating Stations) (Safety Zones) (Application Procedures and Control 

of Access) Regulations 2007 (Sl/2007 /1948),. Available at: 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007 /1948/contents/made 

The Crown Estate, 2012. Submarine cables and offshore renewable energy installations -

Proximity Study: 

www.thecrownestate.co.uk/marine/cables and pipelines/studies and guidance/ 

13 ANNEX A- KEY FACTORS DETERMINING 

PROXIMITY LIMITS 

The experience acquired in repairing submarine cables has evolved a recognised set of 

maintenance and repair processes and procedures. In order to assist all sectors in 
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understanding the interactions and impacts, the four key determinants of sea room required 

by a cable ship are summarised in this Annex, namely: 

� Fault location; 

� Cable recovery; 

� Cable repair; and 

� Repair bight deployment. 

In addition, the following basic operating issues governing the determination of proximity 

limits are addressed: 

� Vessel design and capability; 

� Anchored operations; 

� Operations within a Hazard Area (or Area of Enhanced 

Operational Awareness}; 

� Safety management and competency; and 

� The role of the Master. 

Part of the information contained in this Annex is extracted from TCE's Evidentiary Study 

which contains more in depth information about the subjects, including overview tables and 

worked examples. lt is generally recommended to consult this study report when considering 

specific issues to be analysed for inclusion in a proximity agreement. 

13.1 Fault location 

Confirmation of fault location and cable recovery is carried out by ROVs where metocean 

conditions allow. The use of electrodes, trailed behind the repair ship as it zigzags its way 

along the cable route may however be necessary for fa uit location under certain conditions. 

Trailed electrodes remain a well proven technique for fault finding in bath telecoms and 

power cable repair operations. For expediency it is common for the main repair vessel to carry 

out the work but auxiliary vessels may also be employed if these are available and the 

operational conditions are suitable. 

In either case, the sea room required for the vessel to safely and efficiently manoeuvre whilst 

using trailed electrodes must be properly considered within the proximity agreement. 

A typical manoeuvring pattern is illustrated in Figure 11 below. 
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Figure 11: The process of determining fa uit location through the use of trailed electrodes. 

(lnternal Document, GMSL, 2011} 

Electrodes would be approximately 150 m in length in 50 m DOW, and typical distance offline 

would be 400 500 m. The latter distance is a function of electrode length, ship length and 

requirement to tow the electrodes far enough away from the cable line so that any deflection 

is sufficiently positive to inform a judgement on fault location and not be overtly affected by 

background noise. 

13.2 Cable recovery 

The recovery of telecommunication cables for repair may be undertaken by conventional 

grappling techniques, the use of ROV or a combination of both. The sea room required to 

efficiently execute cab Ie recovery is one of the key determinants of cab Ie and OWF proximity. 

This should be properly addressed in the drawing up of proximity agreements and associated 

documentation. 

ROVs & Related Subsea Equipment 

In most cases, ROV intervention would be the preferred cable intervention method in water 

depths up to 200 m, at least initially when the fault location would be inspected. Once initial 

ROV inspection has been completed then the options become broader ranging, including 

towed grapnels. The recovery method would be dictated by seabed type, depth of burial, 

environmental parameters, cable offline distance (in which case ROV is preferable), cable 

type, proximity of hazards, etc. 

lf these factors allow, once the fault has been located the cable will be exposed, cut by the 

ROV and recovered by a lift line, thus reducing the amount of system cable removed and 

minimising cable ship excursions from the cable route. Alternatively, the initial cut may be 

performed by ROV before the two cable ends are recovered to deck via grapnels. In some 

situations, use of ROV may be restricted to initial fault location and identification of suitable 

locations to conduct recovery via grapnels only. 
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lndicative base case proximity limits for ROVs, and other subsea tools can be found in TCE's 

Evidentiary Study. 

Grapnel Operations 

Grappling remains a valuable cab Ie recovery technique, especially when metocean conditions 

or cable burial preclude the use of ROV. This activity will usually consist of a cutting drive at 

the fault position followed by holding drives to recover the two cable ends. De trenching 

grapnel under running is potentially required when the recovery of cables from deep burial 

would otherwise create excessive tensions on the cable during recovery. 

The distance required to conduct both cutting and holding grapnel drives is broadly similar 

and is a function of ship length, grapnel rig length and run on - a DOW dependent distance 

deemed appropriate to ensure the grapnels have sufficient opportunity to engage the cable. 

Grapnel runs would preferably be conducted up any substantial seabed gradients and 

perpendicular to the cable route, hence they result in the cable ship making significant 

excursions from the cable route as in Figure 12 below. 

E 
g 

Run on length - 200 m 

Werking Zone - 500 m 

Vessel length - 150 m 

Layback - 150 m 

Figure 12: Example of indicative distances required when conducting traditional cable 

recovery methods with grapnels in som depth of water 

The size of excursion shown in Figure 12 from the cable route may be reduced by using a 

shortened grapnel rig layback, conducting operations with the vessel direction parallel to the 

cable line or by making optimal use of conditions {further details relating to such a scenario 

are provided by The Crown Estate {2012) {refer to Table 0 4 of that Study)). However, the 

normal scenario above should be allowed for when discussing proximity and, as grapnel 

operations require more sea room than ROV cable recovery methods, the use of grapnels is 

a key consideration for this guideline. 

Tab Ie 1 is offered as a guideline set of base case operational distances for grap nel operations. 

lt is acknowledged however that final proximity limits for a given repair scenario will be 
ssued & Owned By: Execut ve Comm ttee Page 28 of 43 
ssue No: 5 
Date: l01h March 2016 

© European Subsea Cab es Assoc at on 2016 

0007 

161 van 247



EUROPEAN� 

SUBSEA CABLES 
� ASSOCIATION 

IN CONFIDENCE 

Gu de ne No.6 The Prox m ty of Offshore Renewab es Energy 
nsta at ons & Submar ne Cab e lnfrastructure n UK Waters 

dependent on a large number of variables that combine to produce a unique set of 

requirements for each cable repair. 

Waterdepth Layback 

(metres) (metres) 

10 30 

20 40 

30 70 

40 100 

50 140 

100 240 

Run on 

(metres) 

50 

50 

50 

50 

50 

50-60 

Length of Grapnel Rope 

(metres) 

40 

50 

90 

120 

150 

250-300 

Table 1 - lndicative reduced grapnel operation distances (The Crown Estate, 2012) 

The reduced layback and run on distances provided by The Crown Estate (2012) are to be 

considered as 'shortened' distances and are derived assuming the most optimum conditions 

and a reduced grapnel layback. In practice, an allowance for differences in grappling rig 

arrangements, operational contingency (e.g. wind & tidal effects) and attention to the 

particular circumstances of the case should be made and the arguments expressed here 

adjusted accordingly. 

13.3 Cable repair 

Once a cable end has been recovered and "recovery" damage removed, the system is tested 

to determine whether the end is faulty or fa uit free. lf faulty the vessel will proceed to clear 

the fa uit if local to the repair vessel. Once the cable has been cut back sufficiently to re move 

the fault and has been tested successfully the cable ship will buoy off the good end and 

relocate to recover the other side of the cable. 

The cable ship will repeat the process on the second end until it is standing to a fa uit free end 

and will then splice to a length of repair "stock" cable. Once this splice is completed and 

tested, the cable ship pays out the new "stock" cable section (depending upon the position 

of the cable ends du ring fa uit location, the cab Ie ship will aim to place the cab Ie on the original 

cable line) laying out to the first cable end buoy - including any crossing constructions which 

may be required over inter array or export cables. 

When the cable ship reaches the cable buoy it will recover the first end, test both ends and 

perform the final spike (see Figure 13 below). 
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Wonûng Zone • 500 m 

Figure 13: The repair of a cable is usually not dimensioned in respect of proximity distance 

to a wind farm structure 

13.4 Repair bight deployment 

Once the final repair joint is complete the vessel will manoeuvre to lay the final bight, as in 
Figure 14 over, and, if possible, the entire repair footprint will be re buried using the ROV. 

lt should be noted that the physical characteristics of the repair bight are dictated by the 
variations in design and purpose of the vessel involved. 

E 

fü 

Working Zone • 500 m 

Final bight displacement - 250 m 

Laydown 
length 
100m 

Vessel length • 150 m 

Figure 14: Example of indicative distances displaced off the cable line when deploying a 

final bight to the seabed in som depth of water 

The displacement of a final bight created by a cable repair will be a function of: 
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� water depth; 

� the physical characteristics of the cable, particularly bend radius 

and catenary; 

� deck length, jointing space layout and freeboard of the cable 

repair vessel; and 

� prevailing weather conditions at the time of the laydown 

operation. 

Figure 15 illustrates the terms 'water depth', 'freeboard', 'deck length' and 'repair bight 

crown'. 

Required d ck length 

Crown of the 

c bie bight 

Cable hute Tensioner Jointing space Deployment bow (fr me) 

Freeboard 

Water Depth 

Figure 15: Terms relating to cable repair bights 

The deployment of a final bight is likely to be the key determinant of the space required to 

conduct maintenance of a submarine cable in the vicinity of an OWF development. Not only 

is it likely that the operation during a repair requires the greatest excursion offline, hence 

placing the vessel closer to the OWF than at any other stage of the re pair operation, it takes 

place when the cable ship is least manoeuvrable and most constrained in her ability to 

respond to any loss of position. A method to reduce the risk of the proximity of the ship and 

the nearest wind turbines is to plan the deployment of the final bight between or away from 

the turbines. lf practicable, the ROV will also be utilised to inspect and re bury the cable post 

repair. Attention is drawn to the differences in bight deployment techniques between 

telecoms and power cables. Also, the differences in preparation and laying out of cable ends 

for jointing are significant when comparing telecoms and power systems. As such, due 

recognition of each should be fully incorporated in all proximity planning. 
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13.5 Vessel design and capability 

lt is demonstrable that with increasing technica! reliability of propulsion and control systems, 

the main causes of DP station keeping incidents are related to human error. While the DP 

class of a particular vessel remains relevant, procedural regimes and behavioural safety are 

considered to be of significant importance in developing proximity limits tor DP and other 

self propelled vessels. 

DP Class 1 vessels in common use within the telecommunications cable repair sector, provide 

lower levels of redundancy in the event of a system fa il ure or loss of position. Providing proper 

operating controls and procedures are followed, however, the use of DP Class 1 vessels should 

not translate into more station keeping incidents than tor DP Class 2 vessels, providing such 

DP Class 1 vessels are operated more conservatively in terms of proximity distances. 

13.6 Anchored operations 

An anchored barge may be used tor cable installation or repairs in proximity to a wind farm 

or conversely tor wind farm work in proximity to an existing cable. The use of jack up barges 

tor wind farm construction or cable repair activities can also involve the deployment of 

anchors to aid positioning prior to jacking operations. 

While the deployment of anchors represents an additional constraint when planning 

proximity limits, the tact that anchor lines can span an existing subsea cable allows a degree 

of flexibility in the use of anchors in a congested seabed area. 

While it is not possible to prescribe minimum proximity limits tor anchors and wires that suit 

all situations, given proper controls, some base case limits tor anchored operations can be 

found in TCE's Evidentiary Study. 

The proximity and direction of anchors should be given specific consideration and procedural 

process in the site proximity agreement. 

13.7 Safety management and competency 

The station keeping performance capability of any vessel is a combination of design, 

maintenance standards and operational competence in the face of environmental and site 

specific conditions. This guideline considers that close attention to safe operating practices, 

competency assurance and behavioural based safety should be equally important as the 

technica! reliability and performance of vessels and equipment when defining proximity 

limits. 

Whilst the safe operation of vessels is legislated at international and national levels, there are 

a range of applicable safety standards depending on the size and/or power of a particular 

vessel. Same vessels (particularly towed barges) fall outside the more stringent requirements 

such as the International Safety Management (ISM) Code. lt is recommended that the 
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principles of the ISM Code be applied to proximate vessel operations irrespective of vessel 

size, power or class. 

13.8 Operations within a Notification Area 

Typical crossing and proximity agreements generally prescribe additional safety controls 

within a defined area around a fixed or floating structure in order to manage the additional 

safety hazards present. A 'Notification Area' around structures is aften adopted where vessel 

entry would activate these additional requirements specified in the crossing or proximity 

agreement. lt is recommended that the definition of such a notification area be included 

within the proximity agreement within which a heightened level of operational readiness and 

safety awareness be activated. 

13.9 The role of the Master 

In common with conventional maritime law and practice, the ship's Master has overall legal 

responsibility for the safety of his vessel, the personnel on board, and the protection of the 

environment. lt is recommended that this is properly acknowledged in the development and 

spirit of the proximity guidelines and that nothing contained therein should detract from this 

ultimate responsibility for the safe conduct of operations. 

lt should be noted, the prerogative of the vessel's Master will play a significant part in the 

actual execution of the works that are defined within any proximity agreement and in all 

vessel operations discussed therein. This guideline considers it imperative that maintenance 

suppliers and their marine personnel (of both parties) be engaged in both the proximity 

agreement formulation and any repair operation planning. 

14 ANNEX B STAKEHOLDER CONSULTATION 

This Annex describes a typical offshore wind development programme and the sequence of 

high level activities and proposed stakeholder interactions du ring the various project phases. 

The TWG acknowledges that some OWF developers may choose to progress further with 

proximity agreements, prior to consent application, than suggested below. However, Figure 

16 below, and the explanatory text, provides some guidance on the suggested timings of 

interactions between an OWF developer and subsea cable operator. 
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• • 

Site investigation, concept design, pre-FEED power 

FEED, procurement 

111 Manufacturing, construction 

Start of impact assess

ment analyses and MoU 

High level MoU in 
place 

Development of Proximity & 
Crossing Agreement 

As-built data; 

marine coordination 

... . . 

Start of operational 

discussions and notifications 

Figure 16: Suggested stakeholder consultation during development and construction of an 
offshore wind farm project 

14.1 Development and consenting phase 

The UK processing model for offshore wind farms can take more than 5 years from 

identification of a development zone through to commencing construction. Developers have 

a number of stages to complete before gaining planning consent. Owing to the nature of the 

planning system for offshore renewable energy projects, detailed and effective engagement 

is required with all stakeholders during this time and the developer must report on this 

consultation and on the way in which stakeholder concerns have been taken into account 

within their consent application. To assist in this process, The Crown Estate maintains a 

'phonebook' listing all appropriate contacts. 
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The first liaison activities between the developer and the involved stakeholders should 

include advice on intent, process and timescales of the development. 

Communication should include the issue of charts providing details of the site under 

development. Where possible, this could also be provided in a suitable GIS format. Once 

communications have started, follow up communication should continue on a regular basis -

perhaps twice a year (although this should be agreed on a case by case basis, depending on 

the potential nature of the interaction between parties). 

Start of impact assessment 

analyses and MoU 

Once a project (or zone development plan) is better defined, one to one meetings with the 

affected stakeholders should comme nee. The key aim of these meetings should be to discuss 

proximity issues and the potential requirements for cable crossings. Under the Planning Act 

a developer must demonstrate a suitable level of consultation and engagement with a 

project's stakeholders. As a result it would also be beneficia! to discuss the overall nature of 

the principles which will need to be established between the two parties when coming to 

proximity or crossing agreements. 

lt should be noted that even at the point of consent application, the wind farm developer may 

not know the exact layout of the offshore wind farm. Wind farms are usually consented on a 

'project envelope' basis, known as a Rochdale Envelope, which allows for a variety of potential 

options in technology, layouts, project size, etc., to be built out. lmportantly for this 

document, the layouts are only likely to be confirmed post consent. Whilst some developers 

will be happy to sign up to certain distances on which a proximity agreement can be reached 

before consent, it may not be possible to sign full proximity and crossing agreements before 

the submission of a consent application if developers cannot provide this level of certainty. lt 

is therefore anticipated that where developers cannot sign up to certain constraints before 

consent application and hence where there are potential conflicts between a cable and an 

offshore wind farm proposal (and where there is a possibility that the cable operator may 

object to the IPC/Marine Scotland as a result of the conflict) the affected parties may look to 

develop a two stage agreement. The suggested stages for this are detailed below but may 

need to be adapted to meet the needs of individual developers and their stakeholders. 

Whilst an offshore wind farm developer, in this instance, would not be able to provide final 

details of a project layout pre application, it is suggested that parties consider entering a high 

level Memorandum of Understanding (MOU) before a developer submits a consent 

application to avoid the need for any objection to an application. The level of information 

within this MOU would be largely dependent on the desired level of agreement, pre consent, 

of the OWF developer and cab Ie owner. lt is suggested that such a high level MOU would look 

to establish the principles on which a proximity agreement would be reached for the project 

in question and would intend to focus the parties on the principles laid out within it. 
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Such a high level MOU may look to identify minimum proximity without any compromise to 

maintenance operations on the telecoms operator's part as well as, for example, suggesting 

suitable mitigation measures that could be adopted should proximity be reduced in a number 

of increments. This may present numerous scenarios on which the offshore wind farm 

developer could base a design when finalising the wind farm design depending on the final 

project parameters, hence retaining the flexibility contained within the Rochdale Envelope. 

lt is recognised however that an MOU may not be applicable or appropriate for all developers 

and hence it is suggested here as one option to ease concerns of both parties. A developer 

(or existing cable owner) may prefer to take another approach as part of ongoing consultation 

on the proximity agreement. 

During the discussions on a high level MOU, the parties may agree to undertake certain 

impact assessment analyses and technica! studies, if required, to determine the level of risk 

imposed and allow an informed discussion of potential mitigations. 

High level MoU in 

place 

lf considered appropriate, a high level MOU would be put in place between the developer 

and the affected party as part of the consultation process. In this case, it would provide the 

offshore wind farm developer and affected party with the reassurance that a project will 

proceed on the previously agreed terms and hence will avoid potential further dispute at a 

later stage. 

In this scenario, the second stage of the proximity agreement would occur post consent and 

once the layout has been approved, where detailed agreements between cab Ie operators and 

offshore wind developers are finalised and agreed (as discussed further in Annex B.3). 

14.2 Pre-construction phase 

Development of Proximity & 

Crossing Agreement 

Once consent is granted by the relevant authority, the developer will start narrowing down 

design options for the offshore wind farm through detailed design, tendering and 

procurement processes (although some developers may begin this process du ring application 

determination). During this period of time (typically approximately 2 years), the developer 

should continue to engage with the cable owners and establish more firm proximity (and 

crossing) agreements in line with the previously agreed principles laid out within the high 

level MOU or any other applicable documents. These would be based on the established wind 

farm layout, electrical infrastructure, etc. 

Depending on the nature of the offshore wind farm consent, there may also be a requirement 

to demonstrate to the regulator that a proximity agreement has been reached. 
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14.3 Construction phase 

Start of operational 

discussions and notifications 

Once the financial investment decision is taken by the developer's board{s) and offshore 

construction is mobilised, there will be certain precautions to be taken in respect of 

construction operations near offshore cables. This is detailed in the method statement 

forming an integral part of any proximity agreement. 

Representatives of installation and/or maintenance contractors should be involved in 

operational discussions as early as possible, as necessary. This is to enable agreement of 

working arrangements for installation, repair and maintenance of the parties' facilities within 

the bounds of the proximity {and crossing) agreement. 

Notification for defined activities should be provided as agreed on a case by case basis. An 

example of a notification timeline could be at countdown intervals of 3 months, 1 month, 1 

week, 48 hours, 24 hours prior to construction commencement and upon completion of 

operations. Any alterations to the Method Of Procedure {MOP} during construction will 

require further discussion and flexibility in the proximity agreement. 

14.4 Operation and maintenance phase 

Following construction, the coordinates and necessary charting information shall be supplied 

to all parties as soon as practical to enable them to update their databases. The obligation is 

to provide as built data works for all parties. The wind farm operator should provide as built 

data and as laid coordinates of all infrastructure. Submarine cable operators should provide 

a revised route position list after a cable has been lifted for repair or installation of a new 

cab Ie. 

During the operation and maintenance phase there will be new issues in respect of marine 

coordination, issues during major overhauls, etc., and there might be options for shared 

maintenance services. 
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15 ANNEX C - CHECK LIST FOR ISSUES TO BE 

CONSIDERED INA SITE SPECIFIC RISK 

ASSESSMENT 

This Annex provides a check list of the key issues ('External / lnternal lnfluences') for 

consideration in a site specific risk assessment. lt may be appropriate to consider these as 

part of a suggested agenda for discussion between the key stakeholders. 

External influences • Physical environmenU 
Metocean conditions • lnfrastructure (existing and 
planned) • Legislative constraints • Commercial constraints • Other seabed users 

Risk assessment lnternal influences • Vessel selection • Operational standards • Manning levels • Personnel competency • 
•• · - -<·:· 

Site specific proximity limits 

Figure 17 -The External and lnternal lnfluences to be considered in determining site 
specific proximity limits 

15.1 External influences 

The following is an aide memoire of the key areas of 'External lnfluences' (i.e. issues where 

none of the affected parties can have an impact on the condition) for consideration in 

reaching successful proximity agreements. lt is not intended to be an exhaustive list of items 

to be included by prescription. 

Physical environment/metocean conditions 

Y Historica! metocean data; 

Y Benthic conditions; 

Y Depth of water. 
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Existing infrastructure 

>- Availability of accurate survey data; 

>- Existing subsea plant information {burial / protection} and 

specification; 

>- Other seabed users / stakeholders and proximate 

developments; 

>- Cable crossings and any required burial / protection {mattresses, 

rock etc.}; 

>- Proximity of surrounding infrastructure foundations/ turbines/ 

substations. 

Planned infrastructure 

>- Planned location and potential layout scenarios, including 

crossings. 

Legislative/regulatory constraints 

>- UNCLOS and other regulatory constraints; 

>- HSE regulations; 

>- Local rules and regulations; 

>- Other permit applications lodged during development of a 

proximity agreement. 

Commercial constraints 

>- Is a high level MOU between the parties in place?; 

>- Impact on contractual performance requirements of cable 

owner's customers /marine provider; 

>- Reduction in OWF developer's power generation. 

Other seabed users 

When submarine cables are located in close proximity to offshore wind farm developments 

and other stakeholders (such as oil & gas, shipping, aggregate extraction, marine protected 

areas, etc.}, the developer should consider the cumulative impact of all the sectors' 

requirements. This should ensure each stakeholder can continue their legitimate activities in 

a safe and timely manner. Where impacts are identified, they should be quantified and 

assessed, and all legitimate concerns addressed. Where multiple developments / 

stakeholders are identified, the Werking Zone agreed between stakeholders using this 

guideline may vary on a case by case basis. 

15.2 lnternal influences 

In addition to the External lnfluences outlined above, a range of 'lnternal lnfluences' (i.e. 

issues that are in some kind of control by at least one of the affected parties} should also be 

taken into consideration when discussing a risk based assessment of appropriate proximity 

limits. Again, the list is not intended to be exhaustive or prescriptive but should prompt 

evaluation of the most useful and relevant issues for consideration. 
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Also, these internal influences should be part of the agenda for discussion between the key 

stakeholders and may eventually be elements of the method statements to be developed and 

agreed through the dialogue. 

Vessel / Equipment selection or availability 

> Differing vessel types, capabilities and operating footprints; 

> Vessel and positioning capability; 

> Weather forecast and related decision process; 

> Impact of vessel losing position; 

> Vessels required to undertake remedial works - multi vessel 

simultaneous operations; 

> Position reference systems and the impact of surrounding 

structu res; 

> Deck and cable handling arrangements; 

> ROV / LARS spec and capability; 

> Methodology, operational procedures and techniques 

employed; 

> Available spare cable / plant. 

Operational environment 

> Proximity agreement boundary; 

> Pre existing jack up zones and cab Ie free areas; 

> Anchor spread requirements for multi point mooring systems; 

> Cable protection; 

> Post lay surveys and the transmitting / sharing of data; 

> How a repair affects future interaction and works; 

> The requirement for powering down part of a system during 

works. 

Manning levels 

> Competence and experience adequate to meet the additional 

demands of the circumstance; 

> Additional manning requirements, e.g. DPOs, watch keepers, 

proximate party reps, operational personnel to expedite the 

repair, etc. 

Personnel competency 

> Ensure that relevant cross sector expertise is engaged; 

> Health, Safety and Environmental considerations; 

> Experience in proximate / close quarters / simultaneous 

operations. 

ssued & Owned By: Execut ve Comm ttee 

ssue No: 5 

Date: l01h March 2016 

© European Subsea Cab es Assoc at on 2016 

Page 40 of 43 

0007 

173 van 247



EUROPEAN� IN CONFIDENCE 

SUBSEA CABLES 
� ASSOCIATION 

Gu de ne No.6 The Prox m ty of Offshore Renewab es Energy 
nsta at ons & Submar ne Cab e lnfrastructure n UK Waters 

15.3 Application of ALARP 

What is ALARP? 

The ALARP level should not be misunderstood as simply being a quantitative measure of 

benefit against detriment. ALARP is reached when the time, trouble and cost of further 

reduction measures, become uneconomic or unacceptable with respect to the additional risk 

reduction obtained. 

In order to carne to an agreement between the involved parties it will be necessary to 

determine the level of risk ALARP level which is acceptable to each stakeholder. This will be 

site specific and the appetite for risk is likely to vary. 

Whilst account should be given to potential worst case scenarios, these should not be used 

as the basis for discussions between the parties if they cannot also be considered likely. 

Limiting discussions to worst case scenarios or, for instance, a single 20 year+ event, is likely 

to lead to disagreements where neither party can be satisfied or may potentially prevent an 

agreement being reached at all. Wherever possible, the assessment of risk should include, 

but not be limited to: 

� Any historie data available on reliability or damage for the 

existing infrastructure or installed similar examples elsewhere; 

� Likely return rates of periods of poor weather which may, under 

the planned interaction, prejudice repairs when compared to the 

baseline current situation; 

� Likelihood of inability to maintain control of the vessel; and 

� Completion of sufficient due diligence to ensure that all parties 

to the agreement are considered competent to meet the 

requirements of the proximity agreement. 

Consideration of the acceptable risks will then allow informed discussions on the potential 

mitigations that may be available to reduce the risk caused by a new development and 

therefore reach an acceptable ALARP level. 

Consider the following Probability - Impact table and Risk Severity Analysis example when 

determining and mitigating to the ALARP (YELLOW) level(s). Note, the risk severity index can 

be calculated simply as Probability x Highest Impact, the solution being inserted within the P 

1 table in the Green (Tolerable), Yellow (ALARP) or Red (lntolerable) areas. 
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This might be viewed in a Probability / Impact {P 1) severity table as outlined in Figure 18 

be low. 

30 40 50 

27 36 45 

24 32 40 

28 35 

24 30 

25 30 35 40 45 50 

40 

30 

Highest Impact of Risk Event 

Figure 18: Probability Impact table and associated ALARP levels 

A risk analysis taking into consideration all site specific External lnfluences and lnternal 

lnfluences should be carried out during discussions on proximity agreements. The base case 

proximity distance tab les provided in the Evidentiary Study applied intelligently provide useful 

tools in the risk assessment of the various scenarios. 

Such an assessment could include but not be limited to: 

� Risk/likelihood of damage to existing/proposed infrastructure in 

the area of the interaction including potential for change to 

anticipated fault rates due to the planned new infrastructure; 

� Risk/likelihood that a fault may occur during a period of poor 

weather which would lead the Master of the vessel to delay or 

suspend operations due to the proximity of an OWF alone {as 

opposed to the weather being unworkable in any situation); 

� Acceptable level of downtime of any infrastructure under 

normal circumstances and its strategie importance; 

� Loss of potential revenue for any OWF operator as a result of loss 

of available acreage and impact on the project as a whole; 

� Cost of alternative options, such as, re routeing a new cable 

around as opposed to through an existing OWF and impact on 

the project as a whole. 
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Contact for Enquiries and Proposed Changes 

lf you have any questions regarding this document or suggestions for improving it, please send 

an email to the ICPC's General Manager 

Suggested Citation 

International Cable Protection Committee. ICPC Recommendation #13, The Proximity of 

Offshore Renewable Wind Energy Installations and Submarine Cable Infrastructure in National 

Waters, Issue 2A, 26 November 2013. 

Available by request at http://www.iscpc.org or secretariat@iscpc.org 

DISCLAIMER 

An International Cable Protection Committee Ltd ("JCPC ''.J Recommendation 

(''Recommendation''.J implies a consensus of those substantially concerned with its scope and 

provisions. A Recommendation is intended as a guide to aid cable owners and other seabed 

users in promoting the highest goals of reliability and safety in the sub marine cable environment. 

The existence of a Recommendation does not in any respect preclude anyone, whether he has 

approved the Recommendation or not, from laying or repairing undersea cables or employing 

procedures to these ends which may be required by the ordinary practice of seamanship or by the 

special circumstances of each case, but which may not be conforming to the Recommendation. 

The ICPC does not develop standards and wil! in no circumstances give an interpretation of a 

Recommendation in the name of the JCPC. The JCPC and its members do not accept any 

liability for any errors in the Recommendation or for any consequences resulting from its use as 

a planning guide. Not hing in this Recommendation should be viewed as relieving anyone from 

the rights and obligations of seabed users under international law, including but not limited to 

the United Nations Convention of the Law of the Sea ("UNCLOS''.J. 

NB: ICPC Recommendations are subject to periodic review and users are cautioned to obtain 

the latest issues. This Recommendation may be revised or withdrawn at any time without 

further notice to the recipient. 
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ICPC Recommendation No.13, Issue: 2A 

1. INTRODUCTION 

Issue Date: 26 November 2013 

NB: This document (the "Recommendation'� provides guidance on the considerations that should 

be given by all Stakeholders in the development of projects requiring proximity agreements between 

offshore wind fann projects and submarine cable projects within national waters. This 

Recommendation addresses installation and maintenance constraints related to wind fann 

structures, associated cables and other submarine cables where such structures and submarine 

cables will occupy proximale areas of seabed. This version has been created to be intemationally 

usable and agnostic of country specific regulations, however it does use UK examples in places for 

clarity. While this Recommendation has been developed specifically for offshore wind fann 

projects, the process for stakeholder consultation and consideration for safety zones can apply 

equally well to other renewable energy projects (e.g. tidal, wave) and other seabed infrastructure 

projects. Other aspects of this Recommendation may or may not be applicable. Tidal projects are 

likely to be in a physically constrained environment and the anchoring systems for wave and 

floating wind projects may be more complicated than foundations used in present offshore wind 

projects. Such systems may require unique analysis and solutions. 

The on-going development of offshore wind farms has resulted in the need for a cross-industry 

endorsed Recommendation on the proximity of submarine cables and wind farms. Other fonns of 

Offshore Renewable Energy Installations (OREI) currently being developed, such as tidal and wave 

energy, may also be in close proximity to existing seabed infrastructure. This Recommendation 

however focuses solely on proximity between the various offshore wind farm structures (OWF) and 

submarine cables. 

There are common interests between offshore wind fann developers/owners and cable owners 

regarding safety, access and maintenance and there is a necessity for the parti.es to spatially internet 

in tenns of access to the seabed. The increased use of the seabed for renewable energy 

developments and the potential for multiple uses of the seabed must be appreciated. 

The primary common interests of the parti.es are summarised in Figme 2 below: 

Unfettered 
access for 
repair and 
maintenance 

Full access 
to the seabed within the 

designated area 
Security of submarine 
cables and structures 
Minimum outage in 
event of cable fault 

Unfettered 
wind turbine 
array layout 
design 
options 

Figure 2: Primary common interests 
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The information supplied in this Recommendation was compiled initially as Subsea Cables UK 

Guideline Number 6 by a cross-sector Technica! Working Group (TWG) comprising members of 

Subsea Cables UK (SCUK), RenewableUK (RUK), Renewable Energy Association (REA), The 

Crown Estate and representatives from telecommunication and offshore renewable energy sector 

owners, developers, operators, installers and maintenance providers. 

This Recommendation is therefore based upon the combined broad experience and knowledge base 

contained within the submarine cable industry, the offshore renewable energy industry and The 

Crown Estate. 

Subject to the Disclaimer page 2 of this document, it is the intention that this Recommendation 

should be used as a reference document on the subj eet matter with the aims of promoting the 

highest standards of construction, operability, reliability, maintainability and safety in the offshore 

renewable energy and submarine cable environment commensurate with co-existence in close 

proximity to each other. 

It is very important to appreciate that this Recommendation does not provide a prescriptive solution 

on proximity. The distances contained within this document are intended to provide a starting point 

for Stakeholder discussions. It is recognised that an OWF developer may generally prefer to locate 

structures closer to existing seabed infrastructure than this Recommendation indicates. Under 

certain conditions and layouts this may well be possible. Conversely, an existing seabed 

infrastructure owner / operator may prefer an increase in the proximity distance to an OWF 

structure. 

The optimised proximity distance will only be achieved by dialogue and agreement between the 

parties based upon a risk assessment process where appropriate. 

It is in the interest of all Stakeholders that to achieve a mutually acceptable and optimal proximity 

agreement, very skilled and experienced resources should be utilised during these discussions. It is 

of the utmost importance that all Stakeholders understand and appreciate each other's requirements 

and safety issues. All parties should therefore commence proximity discussions as early as 

possible, proactively and with open minds. 

1.1. Evidence based study 

To support the development of the proximity Recommendation, The Crown Estate in the UK 

commissioned an evidentiary desktop (and interview) study in September 2011. Tuis can be 

found on the website of The Crown Estate. 

The study is not intended as a Recommendation document in its own right hut is provided as a 

reference tool for the parti es. 

2. SCOPE 

The scope of this Recommendation with respect to the proximity distances and water depths that it 

should be applied to is summarised by Figure 1 and the text following it: 
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2.1. Proximity Distances 

A 
Windturbines 

A 

:0 
t:lO 
c: 

u 

"' 
a. 

é:.n 

- - - ,._ 

Spacing 'd' 

d is larger than 1 

� NM (1.852 km) 

� 

� -- --

Proximity îîmit 

niAIO[JlJP. not 

required about 
proximity issues 

Dialogue required 
on a risk-based 

determination of 
proximity limit 

An indicative base 
case proximity limit 
of 750 m can be 
used as a starting 
point for discussion 

Issue Date• 26 November 2013 

� 

Proxîmity 
Agreement 

No need to use a 

Proximîty 
Agreement 

ProximitY 
Agreement using 

the agreed 
proxîmity limit 

Il is the consideration of this Recommendation that no proximity agreement is required where 

the minimum approach of planned subsea development and plannecl/existing subsea 

infrastrncture exceeds one nautical mile (INM) (1.852 km). However, at a separation of 

approximately lNM, it is considered good practice that high-level consultation is undettaken 

thereby ensuring that all Stakeholders are aware of each other's activities and requirements. 

For a planned subsea development that is within lNM of existing subsea infrastrncture, dialogue 

needs to be established between the Stakeholders and the consideration of this Recommendation 

should apply to establish mutually acceptable proximity limits. 

The indicative separation distance of750 metres given in section 5 ofthis Recommendation is 

not intended to provide a prescriptive solution on proximity but should be used as a sensible base 

case to begin Stakeholder discussions to determine actual, case specific separation distances. 

Multiple crossings at less than 500 metres separation should be considered as being a single 

entity with associated potential seabed occupation and preclusion of other activities. 

2.2. Water Depths 

For the purpose of this Recommendation the proximity impacts between renewable energy 

installations and submarine cables in a range of water depths up to 75 metres, have been 

assessed. Renewable energy developments in water depths in excess of 75 metres will require a 

re-appraisal of the issues assessed here and are therefore beyond the scope of this 

Recommendation. 

3. KEY FACTORS DETERMINING PROXIMITY LIMITS 

Submarine cables have been suffering faults since the first installation over 160 years ago and so the 

need to restore a system quickly bas always been paramount and have been recognised in several 

treaties, most recently in the United Nations Law of the Sea Convention (1982) ("UNCLOS"). 
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Stakeholders in a discussion on proximity limits between submarine cables and offshore wind farm 

structures are advised to develop and agree safe and appropriate solutions on a case by case basis to 
determine how much sea room is actually needed to efficiently and safely execute a cable repair. 

The experience acquired in repairing submarine cables has evolved into a recognised set of 
maintenance and repair processes and procedures. In order to assist all sectors in understanding the 

interactions and impacts, four key determinants of sea room required by a cable ship are: 

• Faul t 1 ocati on 

• Cab! e recovery 

• Cab! e rep air 

• Re-deployment 

For detail pi ease refer to Annex A. F or genera! reference, Sub marine Cab/es: The Handbook of 
l.aw and Policy, 1 is recommended. 

4. STAKEHOLDER CONSULTA TION 

It is vita! that all sectors engage with each other at as early a stage as possible in the development 
process, regardless of which sector the developer is from and who owns the existing infrastructure. 
This engagement will facilitate appropriate proximity agreements and should continue throughout 

the consenting process and through the operational lifetime of the asset as illustrated in the below 
project cycle overview, Figure 3. 

consultation 

Figure 3: Stakeholder c onsultation in all phases of the proj eet lifecycle 

1 Bumett, D., BeckmanR., and Davenport, T ., Martinus Nijoff Publishers (2013) 
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There is significant growth in OWFs at the present time and hence much discussion herein assumes 

that the new development is an OWF (and the existing infrastructure being a submarine cable). It 

should be accepted that this Recommendation applies equally if the new development is a 

submarine cable and the existing infrastructure is an OWF. 

Stakeholder engagement should commence as soon as is practicable following the award of a 

development zone or project area and continue with all Stakeholders, throughout the process, until 

the project is fully commissioned. 

Please refer to Annex B for further details on proposed Stakeholder consultation. 

5. GUIDANCE FOR INDICATIVE SEPARATION DISTANCES 

This Recommendation does not provide a prescriptive solution on proximity, rather, it stresses the 

need for proactive dialogue about a site specific, risk based outcome. However, some guidance for 

indicative separation distances is outlined here. Tuis is intended to provide a starting point for 

Stakeholder discussions. 

Two primary issues to be observed when considering separation from third party vessels are: 

5.1. Cable Maintenance Vessel Safety Zone 

The Safety Zone around the vessel with restricted manoeuvring ability (maintenance or repair 

vessel), from approach of other vessels, shall be established in line with COLREGS 1972. It is 

also normally requested by the vessel master (in accordance with Article V of the International 

Convention for the Protection of Submarine Telegraph Cables (1884), for all ships to keep at 

least lNM clear whilst they are engaged in cable operations that restrict their ability to 

manoeuvre. 

5.2. Wind Farm Structure Safety Zone 

Tuis aspect of Wind Farms varies with different national jurisdictions as well as project lifecycle 

stage. In the EEZ, under UNCLOS article 60, a coastal State can establish a safety zone around 

an off-shore installation up to 500 metres. No such zones are permitted around a submarine cable 

outside of territoria! seas, hut under UNCLOS articles 58 and 79, the coastal State is not allowed 

to take actions that prejudice the possibilities of repairing existing cables. In the UK for 

example, Wind Farm operators can request, via Legislative provisions that typically a 50m safety 

zone be established around any wind farm structure during its operating life, while during 

construction a safety or exclusion of 500m can be requested. In Germany, the current preference 

is for an exclusion zone to be applied for the area that surrounds the whole Wind Farm of up to 

say 500m, hut only where there are concerns. In many cases, the preference is not to exclude 

vessels from navigating around the turbines hut rather to minimize the regulatory burden. 
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Two fundamental concepts must be considered when deriving a generic proximity distance: 

• Working Zone, applied either side of the submarine cable; and 

• Hazard Area, applied around the cable repair vessel. 

The W orking Zone and Hazard Area concepts are further discussed be low and can be found 

illustrated later in Figures 5, 6 and 7. These show how the Working Zone and Hazard Area would 

be applied to a submarine cable repair vessel in various scenarios. 

5.3. Working Zone 

A Working Zone is required either side of an in-service submarine cable to enable access for 

cable maintenance and repair operations by a suitable vessel. The parameters of the Working 

Zone are a function of many variables, several being site-specific. Nevertheless, the Working 

Zone is most pertinently the space required by a vessel to conduct all operations which a cable 

repair potentially comprises, including those discussed in detail within Annex A. 

The Working Zone for traditional repair scenarios is likely to be in the order of 500m either side 

of the existing submarine cable. This is based on the expected area required to undertake cable 

fault location using trailed electrodes, grapnel and final bight deployment operations. 

Guidance in this document is considered appropriate for water depths up to 75m. 

Consideration should also be given, but not limited to, the following: 

• Proximity of other adjacent developments (i.e. oil and gas) 

• Proximity of hazards, density of traffic and navigation schemes 

• Type, size and manoeuvrability of vessels 

• Support vessels 

• Cable type and existing burial status/protection 

• Altemative repair options, such as a lay-through repair, or adjusted final bight location 

• Predicted prevailing metocean conditions (wind, wave, current, tides) etc. 

• Seabed type. 

Nothing in this Recommendation is intended to detract from the Master's responsibility for the 

safe navigation of the vessel and the safety of those on board. The Master will always retain the 

prerogative to exercise prudent seamanship to depart from this Recommendation, or any 

subsequent plan or agreement reached as a result of this Recommendation, if circumstances 

dictate (Ref. Annex A, Section A.9). 

5.4. Hazard Area 

Independent of, and in addition to, the Working Zone, where there are fixed structures near to a 

vessel undertaking cable operations close to the limit of the expected or planned Working Zone, 
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a Hazard Area should be considered as a trigger radius arormd the vessel. If there is potential for 

a WTG to come within this Hazard Area as a result of vessel movement, then additional risk 

assessment needs to be carried out and deterrnination made on the need for application of any 

appropriate pre-planned 1isk mitigations. Where this situation occurs, additional consideration 

needs to be given to supplementary control protocols, weat.her considerations, etc. 

The radius of the Hazard Area needs to be determined by discussion between the key 

stakeholdern (e.g. wind fann developer, the existing subsea infrastructure owner and any affected 

maintenance provider). The Hazard Area should provide sea room to ameliorate risks of work in 

close proximity to a WTG. If there is no other direction for opening that discussion, then it is 

recommended that consideration begins at a minimum of 250 metres. Even at. this minimum 

distance, there will still be constraints on vessel operations including, but not limited to, repair 

procedures and weather c1iteria. 

Figure 4 shows how the Working Zone 

and Hazard Area would be applied to a 

submarine cable repair vessel when 

operating on the cable line, i.e. during 

jointing, ROV burial/fault location, or 

stock cable laying. 

Figure 5 illustrates how the Hazard Area 

would be applied to a submarine cable 

repair vessel when operating at the extent 

of the Working Zone. This being when 

deploying a final bight between the 

adjacent WTGs thus presenting a reduced 

risk solution. 

Hazard 
Area 

Shop 

(!) 
c 
0 

N 

800 m - ?. 1200 m 

E.xisting submarine cable 

Figure 4: Vessel operation on the cable line 

800 m - ?. 1200 m 
A;--�����--� + 250m Hazard -- 1------------------- ---- ---�---- �;�-- Area------- -

500m 
(!) 
c 
0 

N 

Existing 
submarine cable 

Figure 5: Vessel operation on the extent of the 

Working Zone when deploying a final bight 
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Figure 6 illustrates how the Hazard Area 

would be applied to a submarine cable 

repair vessel when driving away from the 

cable line during a grapnel drive to 

recover the cable. Note that the adjacent 

WTG represents a significant risk should 

there be any loss in vessel position. An 

option to reduce the risk of this 

occun-ence is to plan ch·ives between 

turbines. 
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Fïgure 6: Vessel operation when driving away from the 
cable line during a grapnel drive to recover the cable 

6. PROCESS FOR DETERMINING SITE SPECIFIC PROXIMITY LIMITS 

A generic set of limiting distances cannot be derived for all cable I wind farm proximity scenarios 
without recourse to a large number of caveats and exceptions. The recommended approach is to use 
the principles of a holistic risk based process for deteimining site specific proximity limits. Tuis 
allows consideration of a range of external influences, both those beyond the control of the parties 
and those intei·nal influences that can be affected by the pruties. 

Once the parties have agreed site-specific proximity limits, the final step in the process is the 
drafting of a proximity agreement with accompanying method statements. The overall process is 
outlined in Figure 7 below: 

Prix:ns fO< dtttrmlnJllg slla speciftc proxlmll,y llmlll 

Extemal lnfluences 
PhystCOI env1rol'l'l1eflll 
MetOO!Bl'I C:Ol\dltiOnS 

• lnlraSlrucrure {eiCJslmg end 
planned) 

• Leglsta11Vea)nslra1nts 
• CommCfoal constnwts 
• Othei seabed users 

Ust of Pro�lml!y AgrHmen1 � 
template 

..__________. 

Site apeolflc proxlmlly llmlts 

Techn-11nd commerclll 
•D'""-"' on pro&lnill)l llmlla ror 
· 

1 aiwen slle 

lntem al (nftuences 
• Vessel selea1on � • Operauonal standa1tts 
• Manrnng levels 
• Pe1sonnet ai mpe1e n:y 

� Site speclfio method stalllment 

Fïgure 7 - Process for d etermining site-sp ecific proximity limits 
and drafting a proximity agreement 
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Risk to Personnel and the influence of Health & Safety legislation and regulation is considered to be 

included under Extemal influences in the diagram above (Figure 7), as well as risks included in 

Operational Standards under Intemal influences. 

Personnel risk is properly govemed by detailed legislation and is therefore outside the scope of the 

Recommendation. However, it should be noted that Safety Of Life At Sea is one of the primary 

drivers for adopting sensible proximity agreements and serves to underpin every decision process 

for either risk assessment or mitigation selection and application. 

6.1. Risk Assessment 

In order to come to a site-specific agreement between the involved parties it will usually be 

necessary to undertake a risk assessment during discussions on proximity agreements. This is 

achieved by applying the cyclic approach embedded in the process, as illustrated in Figure 8 and 

considered below. 

The risk assessment should include an analysis of all relevant site specific influences ( extemal 

and intemal), examples of which are given above. In order to provide a sensible basis for 

discussion, risks need to be assessed realistically. 

Risk assessment 

Fig 8 - Cyclic approach to risk assessment 

Safe separation is required between existing submarine cables, WTG and other OWF structures 

to ensure the continuance of reasonable, timely and cost effective availability to maintain both 

the existing and the newly installed assets. The requirements of each stakeholder are however 

likely to vary depending on the site-specific circumstances. 

In order for the involved parties to reach agreement it will be necessary to determine the As Low 

As Reasonably Practicable ("ALARP") risk level that is acceptable to each Stakeholder. This 

will be site-specific and the appetite for risk is likely to vary. The various site-specific issues 

should be carefully analysed in respect of risk impact, and a mutually acceptable ALARP level 

of risk agreed. Consideration of the acceptable risks will then allow informed discussions on the 

potential mitigations and lead to site-specific proximity limits. 
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It should be appreciated from the outset by all parties that no activity is ever entirely free from 

risk. Companies and regulators do however require that safety risks are reduced to levels that are 

ALARP. The technique associated with this often encompasses the use of a Risk Severity 

Analysis to try to quantify the issues. Please refer to Annex C.3 for details of ALARP principals 

and a Risk Severity Analysis. 

6.2. Potential mitigation measures to support reaching agreement 

Before decisions are made regarding proximity and cable crossings, other solutions should be 

considered to potentially mitigate or reduce the impact. Such mitigation measures may inf luence 

a proximity agreement. Examples of potential mitigation measures include: 

• Diverting the existing cable around a wind farm rather than through it; 

• Provision of additional spare cable for stock and other wet plant in case of repair; 

• Change the cable repair vessel within the maintenance agreement and the necessary 

financial considerations; 

• Joint use of cable repair vessels in a specific / generic maintenance agreement; 

• Construction of a wind farm in a different area or reconfiguring the WTG layout; 

• If multiple crossings are unavoidable, discussions of the required number, location and 

spacing should take place and be agreed; 

• Undertake appropriate surveys to identify exact location of "in service" and "out of 

service" cables as required; 

• Agreement on site-specific methodologies for repair; and 

• Methods of arresting any loss of vessel position, e.g" emergency anchoring procedures, 

support vessels, etc. 

Tuis list is not exhaustive and, depending upon circumstances, additional mitigations could also 

be developed by the parties through mutually acceptable operational (and other) procedures 

involving wind farm developer / operator / owner and the existing cable owner / marine repair 

contractor etc. 

The benefits of "safe havens" and "escape corridors" within large wind farms as potential 

mitigations of risk were considered by the TWG. The consensus of discussions with cable 

maintenance providers was that such measures do not deliver appreciable mitigation. 

6.3. Principal mitigation considerations for gross de-confliction 

Following consideration of the issues of proximity and safe operation of co-located subsea 

infrastructure, it is apparent that the presence of an OWF development will restrict or prevent 

development opportunities for new submarine cables through OWFs without both parties 

compromising respective systems protection, security and performance objectives. Such 

compromise may be either unacceptable or undesirable. Options for mitigation can therefore 

become constrained. 
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Some examples of potential mitigation measmes in this instance include: 

• Routing a new submarine cable through an existing cotTidor through an OWF by virtue 

of a pre-existing submarine cable. 

• Route new submarine cables around OWF developments, between projects or through 

wind recovery areas where suitable cotTidors may exist. 

• Submarine cable developers select altemative routes away from OWFs. 

7. PROXIMITY AGREEMENT 

When site-specific proximity limits have been agreed, a bilateral proxlllllty agreement with 
accompanying method statement can then be drafted based on a standard template and this 

Recomrnendation. Such a proximity agreement should be based on the fo1mat and spirit of existing 

cable crossing and proximity agreements in common use throughout both industries, where 
appropriate. 

It is recomrnended that where possible, finalisation of wind fa1m layout planning should not be 
unde1taken until such time as Proximity Agreements and the requirements therein have been 

properly reviewed, discussed and agreed at least in principle, with the wind fa1m developer, the 

cable owner and any affected maintenance providers. 

Smvivability of agreements is essential to the pa1ties' interests. 

Use of Proximity 

Agreement template 

Site specific proximity issues 

Technica! and commercial 

agreement on proximity 

limits,for a given'. site 

Site specific 

method statement 

Figure 9: The drafting of a site-specific Proximity Agreement and Method Statement 

7.1. Proximity agreement recommendation 

The recommended approach is to use the principle of a bilateral proximity agreement for each 
specific scenario. 

It is recomrnended that the following elements are included in such a proximity agreement: 

• Clauses to reasonably define the liabilities, obligations and rights of both paities 

• The exclusion/inclusion of consequential losses 

• Cleai·ly defined limits of the area to which the Proximity Agreement applies 
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• Details of how the work would be carried out, to include method statements provided by 

the party carrying out the work and accepted by the other party as suitable prior to work 

proceeding, it is recommended that installation procedures be included in the 

Agreement 

• Future maintenance requirements of both assets. This should include the method by 

which notification of operations by each party is given to the other and the provision 

and storage of additional plant to support agreed repair methodology and the 

establishment of local 3rd party support vessels, if identified as a requirement 

• Definition of the expiry/survival of the Agreement (for example, at the 

decommissioning and/or recovery of one or other of the assets) 

• Provision of representatives from one party to the other party's operations and their 

rights, obligations and limitation of authority 

7 .2. Site specific method statement 

A method statement is an essential part of any proximity agreement. The following is a task 

checklist which the parties can use as a basis for drafting a site-specific method statement. It is 

not intended to be an exhaustive list of items to be included by prescription hut should prompt 

evaluation of the most useful and relevant issues for consideration. 

There needs to be reciprocity with respect to method statements for repairing and installing 

across both industries. 

Pre requirement for a repair 

• Delivery of all as-laid positions of infrastructure - lat/longs, geodetic datums, cable 

burial, WTG dimensions and blade are, crossing constructions, rock placements, etc. 

• Emergency 24/7 contact procedures including escalations, details of any field-specific 

VHF communication channels and details of site engineers 

• Historica! metocean data on currents and wind to inform marine providers (may not be 

available - especially during the 0 & M phase) 

• Establish notification requirements during operations, i.e., daily reports, notice of 

seabed interaction, surface vessel activity, etc. 

• Purchase of additional expendable gear, e.g., additional cable, crossmg materials 

(should preferably be agreed upon during early pre-construction discussions) 

• Establish additional manning requirements, e.g., additional reps, marine warranty 

surveyors, anchor watch crews, etc. 

• Establish bridging documents, as appropriate 
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Pre-re pair 

• Consider installation of local position reference systems 

• Consider temporary cessation of interruptible works nearby 

Issue Date: 26 November 2013 

• Establish preferred subcontractors in area for guard boats, tugs, other support vessels 

• Confirmation that WTG's, which are in the area of the cable ship operations, are 

stopped and locked in position, preferably 'Y' position, as necessary 

• Depending on fault nature and location, powering down of closest inter-array/collector 

cables, as necessary 

• Up to date metocean data 

• 'Live' metocean data feed from any applicable on-site equipment to establish weather 

window for repair (wave rider buoys only give out present condition - not forecasts) 

• Distribution list from all parties for notifications during repair ops 

• Boarding requirements of any additional personnel 

• DP trials nearby repair site to establish all systems functioning correctly 

• Coordination meeting and confirmation of communication lines (shore project 

management) 

During repair 

• Daily activity reporting 

• Dependent on communication plan within proximity agreement, notifications when 

works are expected to be seabed intrusive 

• Assistance in enforcing 1 NM exclusion zone around repair vessel for other marine 

traffic (as no requirement as of yet exist for a wind farm to have a single point of 

contact during the 0 & M phase, there may not be personnel ashore to monitor marine 

traffic on a daily basis) 

Post repair 

• Sharing of revised infrastructure location data 

• Post repair review meeting / Lessons Learnt exercise to feed back improvements to the 

process or relevant industry contacts 

8. MULTIPLE CABLE CROSSINGS IN CLOSE PROXIMITY 

A standard protocol for submarine cable crossings is well established and can be found detailed 

within ICPC Recommendations 2 & 3 and also SCUK Policy No 1. 

Multiple cable crossings in close proximity have been undertaken on a number of occasions and are 

therefore not a new scenario. However, ideally, crossings should be kept to a minimum from the 

point of view of the existing cable(s). 
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Multiple crossings within a wind fann ama, for example a 
telecommunication cable crossing a number of inter-anay power 
cables as shown on Figure 10 (for illustrntion of the issue only) 
should generally be avoided or mitigated. 

Issue Date: 26 November 2013 
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The amount and fi:equency of crossings should fo1m prut of 
discussions on crossing/proximity agreement between the paities. 

-------------------� -

If crossings were less than 500 m apait it may make recove1y of 

the underlying cable between crossings unsafe and impractical. As 
such, crossings at less than 500m separation should be 
considered as being a single entity and subsequently occupy and 

preclude other activities in that ai·ea of seabed and existing cable. 
Any repair of the crossed cable would involve cutting either side of 
these crossings and lay back over the top. 

It is appreciated that the development oflai·ge offshore wind faims 
has created the potential for a high concentration of crossings by 
multiple expo1t, collector and/or atTay cables. This could result in 
limiting the available space for cable repair vessels to operate and 
also pose technica! problems regarding cable recoveiy/replacement 
and repair within the crossing ai·ea. 

It is recommended that the following p1inciples ai·e initially 
considered: 

, . , , , ' 
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Figure 10: Potential Multiple 

crossings within a wind farm 
Source: The Crown Estate 

• Multiple crossings of existing cables by export, collector and/or anay cables should be 

avoided wherever possible 

• Where multiple cable crossings ai·e deemed necessai·y, the crossing cables should be spaced 

so that safe, timely and economical repairs to both the crossing and the crossed cables can be 

conducted without prejudice 

The potential impacts of multiple cable crossings should be carefully assessed. This should be 

included in the discussions of proximity/crossing agreements. As vvith all construction work, there 

are many different situations that will need to be considered when multiple cable crossings in close 

proximity are being discussed. Before cables are laid close to or across existing cable(s), it is 

recommended that the parties should consider the following: 

• \.Vhen the operation(s) is to be cai1i.ed out 

• \.Vhich technica! method(s) will be used 

• Whether a pre-lay survey is required along both the existing cable(s) and the route of the 

new cables 

• At what approach distance fi:om the existing cable(s) the crossing cables can be bmi.ed by 

plough/ROV /other means of jetting 
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• If required, what kind of protection should be used between the cables at the crossing point 

(Polyurethane, concrete / bitumen mattresses, rock placement etc.) and the thickness of the 

separation layer 

• In the event of a later repair, which technica! methods are to be used 

• How close can an ROV or a grapnel be used to the other party's cable(s) 

• Confirm who has priority in the case of simultaneous faults. 

9. DISPUTE RESOLUTION PROCESS 

It is recommended that any dispute arising out of or in connection with the parties' negotiations to 

establish an agreed distance between the submarine cable and wind farm development in question (a 

dispute) may be resolved by using a typical mediation process, an example of which is shown 

be low. 

In the event of any matter for expert determination, senior representatives of the parties shall, 

within {30] calendar days of service of a written notice [rom any party to the other parties (a 

disputes notice), hold a meeting (a dispute meeting) in an ejfort to resolve the dispute. Jf the parti es 

are unable to agree upon a venue, the dispute meeting shall be held at an appropriate neutral 

location. Each party shall use all reasonable endeavours to send a representative who has authority 

to settle the dispute to attend the dispute meeting. 

If the representatives of the parti es cannot resolve the dispute within [60] calendar days after the 

service of a disputes notice, whether or not a dispute meeting has been held, the dispute must be 

referred to a senior operations manager of each party who must use all reasonable endeavours to 

resolve the dispute within [30] business days after the dispute is referred to them (referral period). 

Any dispute which is not resolved within the referral period, shall, at the request of any party made 

within [30] calendar days of the expiry of the referral period, be referred to an independent expert 

for determination. 

The parti es shall agree on the appointment of the expert and shall agree with the expert the terms of 

their appointment. Jf the parti es are unable to agree on the identity of the expert, or if the person 

proposed is unable or unwilling to act, then, within [30] calendar days of either party serving 

details of a suggested expert on the other or the proposed expert declining to act, either party shall 

then be entitled to request that an expert be appointed by an independent arbiter. All casts of and 

associated with the request for the appointment of an expert by the independent arbiter shall be 

borne equally between the parties. The expert appointed may be an individual, partnership, 

association or body corporate and shall be generally recognised as an expert in the field of cable 

installation and maintenance. The independent arbiter shall be mutually agreed between the 

parti es. 

The expert shall act on the following basis: 

a. on their appointment, the expert shall confirm his neutrality, independence and the 

absence of conjlicts in determining the dispute; 

b. the expert shall act as an expert and not as an arbitrator; 
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c. the expert's determination shall (in the absence of manifest error) be jinal and binding on 

the parties and not subject to appeal; 

d. the expert shall decide the procedure to be followed in the determination in accordance 

with this agreement and in consultation with the parties and shall be requested to make 

his determination in writing, with reasons, within [30] calendar days after their 

appointment. 

For the avoidance of doubt, all casts related to the instruction the expert shall be borne equally by 

the parties. 

10. RECOMMENDED CONSIDERATIONS, RECOMMENDATIONS AND 

REFERENCES 

When planning the route of submarine cables it 1s recommended that developers consult the 

following documents: 

FromICPC: 

Recommendation No.1: 

Recommendation N o.2: 

Recommendation N o.3: 

Recommendation N o.4: 

Recommendation No. 7: 

FromSCUK: 

Policy No.1: 

From The Crown Estate: 

Management of Redundant and Out of Service Cables 

Recommended Routing and Reporting Criteria for Cables in 

Proximity to Others 

Criteria to be applied to Proposed Crossings between Submarine 

Telecommunications Cables and Pipelines /Power Cables 

Recommended co-ordination procedures for repair operations 

near in service cable systems 

Procedure to Be Followed Whilst Offshore Civil Engineering 

Work Is Undertaken In The Vicinity Of Active Submarine Cable 

Systems 

Cable Crossing Agreements 

Submarine cables and offshore renewable energy installations -Proximity Study 
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11. DEFINITIONS 

The following words, acronyms and abbreviations are referred to in this document. 

Term 

ALARP 

COLREGS 

Developer 

DOW 

DP 

DPO 

EIA 

FEED 

Hazard Area 

ICPC 

IPC 

ISM 

LARS 

MMO 

MOU 

NM 

O&M 

OREI 

OWF 

REA 

Definition 

As Low As Reasonably Practicable 

Convention on International Regulations for Preventing Collisions at 

Sea, London 20 October 1972, (as enacted in the UK by The Merchant 

Shipping (Distress Signals and Prevention of Collisions) Regulations 

1996 

An entity undertaking marine development within EEZ and Territoria! 

Waters 

Depth Of Water 

Dynamic Positioning 

Dynamic Positioning Operator 

Environmental Impact Assessment 

Front End Engineering and Design 

The area centred around an individual OREI structure adjacent to a 

submarine cable, which reflects the OREI structure's status as a hazard 

for any vessel operating on said cable. The radius of the Hazard Area 

shall be agreed based on the level ofrisk to the vessel and the vessel's 

own capability. 

International Cable Protection Committee 

Infrastructure Planning Commission 

International Safety Management 

Launch and Recovery System 

Marine Management Organisation 

Memorandum of Understanding 

Nautical Mile (1.852 km) 

Operations and Maintenance 

Offshore Renewable Energy Installation 

Offshore Wind Farm including associated structures such as Met Masts 

and Substations 

Renewable Energy Association 

Page 21 of 39 

0007 

197 van 247



ICPC Recommendation No.13, Issue: 2A Issue Date: 26 November 2013 

ROV Remotely Operated Vehicle 

RUK RenewableUK 

SCUK Subsea Cables UK (formerly UKCPC) 

Stakeholder 
An entity who is a seabed user or a party with vested interest within the 

Exclusive Economie Zone 

Submarine 

Cable 

The Crown 

Estate 

TWG 

UNCLOS 

WTG 

An underwater telecommunication or power or control cable 

The UK organisation, with primary management responsibility for the 

UK seabed in UK Territoria! Waters 

Cross-sector Technica! Working Group ( comprising representatives 

from SCUK, RUK, REA and The Crown Estate) 

United Nations Convention on the Law of the Sea 

Wind Turbine Generator 

Zero Impact A development / activity that has no impact upon a Stakeholder 
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ANNEXA: Key Factors Determining Proximity Limits 

The experience acquired in repairing submarine cables has evolved a recognised set of maintenance 

and repair processes and procedures. In order to assist all sectors in understanding the interactions 

and impacts, the four key determinants of sea room required by a cable ship are summarised in this 

Annex, namely: 

• Fault location 

• Cable recovery 

• Cable repair 

• Repair bight deployment 

In addition, the following basic operating issues goveming the determination of proximity limits are 

addressed: 

• V essel design and capability 

• Anchored operations 

• Operations within a Hazard Area (or Area of Enhanced Operational Awareness) 

• Safety management and competency 

• The role of the Master 

Part of the information contained in this Annex is extracted from the earlier referenced Evidentiary 

Study which contains more in-depth information about the subjects, including overview tables and 

worked examples. It is generally recommended to consult this study report when considering 

specific issues to be analysed for inclusion in a proximity agreement. 

A. l Fault Location 

Confirmation of fault location and cable recovery is carried out by ROVs where metocean 

conditions allow. The use of electrodes, trailed behind the repair ship as it zigzags its way along the 

cable route may however be necessary for fault location under certain conditions. 

Trailed electrodes remain a well proven technique for fault finding in both telecoms and power 

cable repair operations. For expediency it is common for the main repair vessel to carry out the 

work hut auxiliary vessels may also be employed if these are available and the operational 

conditions are suitable. 

In either case, the sea-room required for the vessel to safely and efficiently manoeuvre whilst using 

trailed electrodes must be properly considered within the proximity agreement. 
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A typical manoeuvring pattem is illustrated in Figure 11: 
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Figure 11: The process of determining fault location through the use of trailed electrodes 
fburce: GMSL Inter na/ Document 201 I 

Electrodes would be approximately 150 m in length in 50 m DOW, and typical distance offline 
would be 400-500 m. The Jatter distance is a function of electrode length, ship length and 
requirement to tow the electrodes far enough away from the cable line so that any deflection is 
sufficiently positive to inform a judgement on fault location and not be overtly affected by 
background noise. 

A.2 Cable Recovery 

The recovery of telecommunication cables for repair may be undertaken by conventional grappling 
techniques, the use of ROV or a combination of both. The sea-room required to efficiently execute 
cable recovery is one of the key determinants of cable and OWF proximity. This should be properly 
addressed in the drawing up of proximity agreements and associated documentation. 

ROVs & Related Subsea Equipment 

In most cases, ROV intervention would be the preferred cable intervention method in water depths 
up to 200 m, at least initially when the fault location would be inspected. Once initia! ROV 
inspection has been completed then the options become broader ranging, including towed grapnels. 
The recovery method would be dictated by seabed type, depth of burial, environmental parameters, 
cable offiine distance (in which case ROV is preferable), cable type, proximity of hazards, etc. 

If these factors allow, once the fault has been located the cable will be exposed, cut by the ROV and 
recovered by a lift line, thus reducing the amount of system cable removed and minimising cable 
ship excursions from the cable route. Altematively, the initia! cut may be performed by ROV before 
the two cable ends are recovered to deck via grapnels. In some situations, use of ROV may be 
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restricted to initia! fault location and identification of suitable locations to conduct recovery via 

grapnels only. 

Indicative base case proximity limits for ROVs, and other subsea tools can be found in the 

referenced Evidentiary Study undertaken for The Crown Estate in the UK 

Grapnel Operations 

Grappling remains a valuable cable recovery technique, especially when metocean conditions or 

cable burial preclude the use of ROV. This activity will usually consist of a cutting drive at the fault 

position followed by holding drives to recover the two cable ends. De-trenching grapnel under

running is potentially required when the recovery of cables from deep burial would otherwise create 

excessive tensions on the cable during recovery. 

The distance required to conduct both cutting and holding grapnel drives is broadly similar and is a 

function of ship length, grapnel rig length and run-on - a DOW dependent distance deemed 

appropriate to ensure the grapnels have sufficient opportunity to engage the cable. Grapnel runs 

would preferably be conducted up any substantial seabed gradients and perpendicular to the cable 

route, hence they result in the cable ship making significant excursions from the cable route as in 

Figure 12: 

Wor\ing> za�. 500 m 

Á. 
\ 

Run on li!ngth • 200 m 

Figure 12: Example of indicative distances required when conducting traditional 

cable recovery m ethods with grapnels in SOm depth of water 

The size of excursion shown in Figure 12 from the cable route may be reduced by using a shortened 

grapnel rig layback, conducting operations with the vessel direction parallel to the cable line or by 

making optima! use of conditions. However, the norm al scenario above should be allowed for when 

discussing proximity and, as grapnel operations require more sea-room than ROV cable recovery 

methods, the use of grapnels is a key consideration for this Recommendation. 

Table 1 is offered as a base case of operational distances for grapnel operations. It is acknowledged 

however that final proximity limits for a given repair scenario will be dependent on a large number 

of variables that combine to produce a unique set of requirements for each cable repair. 
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Waterdepth Laybad< 
(metres) (metres) 

10 30 

20 40 

30 70. 

40 100 

50 140 

100 240 

1 ssue Date: 26 November 2013 

Run on length of Grapnel Rope 
(metres) (metres) 

50 40 

50 50 

50 90 

50 120 

50 150 

50-60 250-300 

Table 1- htdicative reduced grapnel operation distances 
Source: The Crown Estate, 2012 

The reduced layback and run on distances included in the Evidentiary Study for the UK's The 
Crown Estate are to be considered as 'shortened' distances and are derived asswning the most 
optimum conditions and a reduced grapnel layback. In practice, an allowance for differences in 
grappling rig airangements, operational contingency (e.g. wind & tidal effects) and attention to the 
particular circumstances of the case should be made and the arguments expressed here adjusted 
accordingl y. 

A.3 Cable Repair 

Once a cable end has been recovered and "recovery" damage removed, the system is tested to 
detennine whether the end is faulty or fault free. If faulty the vessel will proceed to clear the fault if 
local to the repair vessel. Once the cable has been cut back sufficiently to remove the fault and has 
been tested successfully the cable ship will buoy off the good end and relocate to recover the other 
si de of the cable. 

The cable ship will repeat the process on the second end until it is standing to a fault free end and 
will then splice to a length of repair "stock" cable. Once this splice is completed and tested, the 
cable ship pays out the new "stock" cable section (depending upon the position of the cable ends 
dwing fault location, the cable ship will aim to place the cable on the 01iginal cable line) laying out 
to the first cable end buoy - including any crossing constructions which may be required over inter· 
aiTay or export cables. 

When the cable ship reaches the cable buoy it will recover the first end, test both ends and perform 
the final splice (sec Figure 13). 
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J 

i[ 
� 

� 

li... 

Woiking Zone • 500 m 

1.. 

Fïgure 13: The repair of a cable is not usually dimensioned 

in respect of proximity distance to a wind farm structure 

� 
,_ 

A.4 Repair Bight Deployment 

Once the final repair joint is complete the vessel will manoeuvre to lay the final bight, as in Figure 
14 be low, and, if possible, the entire repair footprint will be re-buried using the ROV. 

It should be noted that the physical characteristics of the repair bight are dictated by the variations 
in design and purpose of the vessel involved. 

Ve&Sel l...;J1'l • 1SO m 

Fi,,.a bght Oi�ac:emont - 2$0 m 

Fïgure 14: Example of indicative distances displaced off the cable line 
when deploying a fin al bight to the seabed in 50m depth of water 
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The displacement of a final bight created by a cable repair will be a function of: 

• water depth 

• the physical characteristics of the cable, particularly bend radius and catenary 

• deck length, jointing space layout and free board of the cable repair vessel 

• prevailing weather conditions at the time of the laydown operation 

Figure 15 illustrates the terms 'water depth', 'freeboard', 'deck length' and 'repair bight crown'. 

L 
Figure 15: Terms relating to cable repair bights 

The deployment of a final bight is likely to be the key determinant of the space required to conduct 

maintenance of a submarine cable in the vicinity of an OWF development. Not only is it likely that 

the operation during a repair requires the greatest excursion offline, hence placing the vessel closer 

to the OWF than at any other stage of the rep air operation, it takes place when the cable ship is least 

manoeuvrable and most constrained in her ability to respond to any loss of position. A method to 

reduce the risk of the proximity of the ship and the nearest wind turbines is to plan the deployment 

of the final bight between or away from the turbines. If practicable, the ROV will also be utilised to 

inspect and re-bury the cable post repair. Attention is drawn to the differences in bight deployment 

techniques between telecoms and power cables. Also, the differences in preparation and laying out 

of cable ends for jointing are significant when comparing telecoms and power systems. As such, 

due recognition of each should be fully incorporated in all proximity planning. 
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A.5 Vessel Design and Capability 

Issue Date: 26 November 2013 

It is demonstrable that with increasing technica! reliability of propulsion and control systems, the 

main causes of DP station keeping incidents are related to human error. While the DP class of a 

particular vessel remains relevant, procedural regimes and behavioural safety are considered to be 

of significant importance in developing proximity limits for DP and other self-propelled vessels. 

DP Class 1 vessels in common use within the telecommunications cable repair sector, provide lower 

levels of redundancy in the event of a system failure or loss of position. Providing proper operating 

controls and procedures are followed, however, the use of DP Class 1 vessels should not translate 

into more station-keeping incidents than for DP Class 2 vessels, providing such DP Class 1 vessels 

are operated more conservatively in terms of proximity distances. 

A.6 Anchored Operations 

An anchored barge may be used for cable installation or repairs in proximity to a wind farm or 

conversely for wind farm work in proximity to an existing cable. The use of jack up barges for wind 

farm construction or cable repair activities can also involve the deployment of anchors to aid 

positioning prior to jacking operations. 

While the deployment of anchors represents an additional constraint when planning proximity 

limits, the fact that anchor lines can span an existing submarine cable allows a degree of flexibility 

in the use of anchors in a congested seabed area. 

While it is not possible to prescribe minimum proximity limits for anchors and wires that suit all 

situations, given proper controls, some base case limits for anchored operations can be found in The 

Crown Estate's earlier referenced Evidentiary Study. 

The proximity and direction of anchors should be given specific consideration and procedural 

process in the site proximity agreement. 

A. 7 Safety Management and Competency 

The station keeping performance capability of any vessel is a combination of design, maintenance 

standards and operational competence in the face of environmental and site specific conditions. Tuis 

Recommendation considers that close attention to safe operating practices, competency assurance 

and behavioural based safety should be equally important as the technica! reliability and 

performance of vessels and equipment when defining proximity limits. 

Whilst the safe operation of vessels is legislated at international and national levels, there are a 

range of applicable safety standards depending on the size and/or power of a particular vessel. 

Some vessels (particularly towed barges) fall outside the more stringent requirements such as the 

International Safety Management (ISM) Code. It is recommended that the principles of the ISM 

Code be applied to proximate vessel operations irrespective of vessel size, power or class. 

A.8 Operations within a Notification Area 

Typical crossing and proximity agreements generally prescribe additional safety controls within a 

defined area around a fixed or floating structure in order to manage the additional safety hazards 
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present. A 'Notification Area' around structures is often adopted where vessel entry would activate 

these additional requirements specified in the crossing or proximity agreement. It is recommended 

that the definition of such a notification area be included within the proximity agreement within 

which a heightened level of operational readiness and safety awareness be activated. 

A.9 The Role of the Master 

In common with conventional maritime law and practice, the ship's Master has overall legal 

responsibility for the safety of his vessel, the personnel on-board, and the protection of the 

environment. It is recommended that this is properly acknowledged in the development and spirit 

of this Recommendation and that nothing contained therein should detract from this ultimate 

responsibility for the safe conduct of operations. 

It should be noted, the prerogative of the vessel's Master will play a significant part in the actual 

execution of the works that are defined within any proximity agreement and in all vessel operations 

discussed therein. This Recommendation considers it imperative that maintenance suppliers and 

their marine personnel (of both parties) be engaged in both the proximity agreement formulation 

and any repair operation planning. 
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ANNEX B: Stakeholder Consultation 

Tiris Annex describes a typical offshore wind development programme and the sequence of high 

level activities and proposed stakeholder interactions during the various project phases. The TWG 
acknowledges that some OWF developers may choose to progress further with proximity 

agreements, prior to consent application, than suggested below. The framework sequence may also 
vary with different national jurisdictions however this can be considered a broadly typical outline 
However, Figure 16 below, and the explanatory text, provides some guidance on the suggested 

timings ofinteractions between an OWF developer and submarine cable operator. 

• • 

Site investigation, concept design, pre-FEED power 

FEED, procurement 

Start of liaison 

activities 

Start of impact assess

ment analyses �nd l'v!oU 

. 

. 

111 

High level MoU in 

place 

Development of Proximity & 

Orossing Agr-eement 

Manufacturing, construction 

marine coordination 

Start of operational 

discussions anp notifications 

Figure 16: Suggested stakeholder consultation during development and construction 
of an offshore wind farm project 

B.1 Development and Consenting Phase 

Currently in some jurisdictions offshore wind farms can take more than 5 years from identification 
of a development zone through to commencing construction. A few are a little shorter but not by 
much due to the massive natme of the task being undeitaken. Developers have a number of stages 

to complete before gaining planning consent. Due to the nature of most typical planning systems for 
offshore renewable energy projects, detailed and effective engagement is required with all 

stakeholders during this phase. The developer should document this consultation and the way in 
which any stakeholder concerns have been taken into account. Tiris can then be used to supp01t any 
later applications for consent. 
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Start of liaison 

aotivities 

Issue Date: 26 November 2013 

The first liaison activities between the developer and the involved stakeholders should include 
advice on intent, process and timescales of the development. 

Communication should include the issue of chruts providing details of the site under development. 
Where possible, this could also be provided in a suitable GIS format. Once communications have 
started, follow-up communication should continue on a regular basis - perhaps twice a year 
(although this should be agreed on a case-by-case basis, depending on the potential nature of the 
interaction between pruties). 

Start of impact assessment 

analyses and MoU 

Once a project is beller defined, one-to-one meetings with the affected stakeholders should 
commence. The key aim of these meetings should be to discuss proximity issues and the potential 
requirements for cable crossings. A responsible developer should demonstrate a suitable level of 
consultation and engagement with a project's stakeholders. As a result it would also be beneficial 
to discuss the overall nature of the principles which will need to be established between the two 
pruties when coming to proximity or crossing agreements. 

Il should be noted that even at the point of consent application to a national jurisdiction, the wind 
frum developer may not know the exact layout of the offshore wind frum. Wind frums are usually 
consented on a 'project envelope' basis which allows for a variety of potential options in 
technology, layouts, project size, etc., to be built out. 

Importantly for this document, the final layouts ru·e only likely to be confümed post-consent. 
Whilst some developers will be happy to sign up to ce1tain distances on which a proximity 
agreement can be reached before consent, it may not be possible to sign full proximity and crossing 
agreements before the submission of a consent application if developers cannot provide this level of 
certainty. Il is therefore anticipated that where developers cannot sign up to certain constraints 
before consent application and hence where there are potential conflicts between a cable and an 
offshore wind frum proposal the affected pruties may look to develop a two-stage agreement. The 
suggested stages for this are detailed below bul may need to be adapted to meet the needs of 
individual developers and their stakeholders. 

Whilst an offshore wind frum developer, in this instance, would not be able to provide final details 
of a project layout pre application, it is suggested that parties consider entering a high level 
Memorandum of Understanding (MOU) before a developer submits a consent application to avoid 
the need for any objection to an application. The level of information within this MOU would be 
lru·gely dependent on the desired level of agreement, pre-consent, of the OWF developer and cable 
owner. Il is suggested that such a high level MOU would look to establish the principles on which a 
proximity agreement would be reached for the project in question and would intend to focus the 
parties on the principles laid out within it. Such a high level MOU may look to identify minimum 
proximity without any compromise to maintenance operations on the telecoms operator's prut as 
well as, for example, suggesting suitable mitigation measures that could be adopted should 
proximity be reduced in a number of increments. This may present numerous scenarios on which 
the offshore wind farm developer could base a design when finalising the wind farm design 
depending on the final project parameters, hence retaining the flexibility contained within the 
Project Envelope. Il is recognised however that an MOU may not be applicable or appropriate for 
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all developers and hence it is suggested here as one option to ease concerns of both pruties. A 

developer (or existing cable owner) may prefer to take another approach as part of ongoing 
consultation on the proximity agreement. 

During the discussions on a high level MOU, the pruties may agree to undertake certain impact 
assessment analyses and technica! studies, if required, to detennine the level of risk imposed and 
allow an inf ormed discussion of potential mitigations. 

High level MoU in 

place 

If considered appropriate, a high level MOU would be put in place between the developer and the 
affected party as part of the consultation process. In this case, it would provide the offshore wind 
frum developer and affected party with the reassurance that a project will proceed on the previously 
agreed terms and hence will avoid potential further dispute at a later stage. 

In this scenru·io, the second stage of the proximity agreement would occur post-consent and once the 
layout has been approved, where detailed agreements between cable operators and offshore wind 
developers are finalised and agreed (as discussed further in Annex B.3). 

B.2 Pre-construction Phase 

Development of Proximity & 
Crossing Agreement 

Once consent is granted by the relevant national or regional authority, the developer will start 
naJTowing down design options for the offshore wind farm through detailed design, tendering and 
procurement processes (although some developers may begin this process during application 
determination). During this period of time, the developer should continue to engage with the cable 
owners and establish more firm proximity (and crossing) agreements in line with the previously 
agreed principles laid out within the high level MOU or any other applicable documents. These 
would be based on the established wind frum layout, electricaJ infrastructure, etc. 

Depending on the nature of the offshore wind faim consent, there may aJso be a requirement to 
demonstrate to the regulator that a proximity agreement has been reached. 

B.3 Construction Phase 

Start of operational 

discussions and notific ations 

Once the financiaJ investment decision is taken by the developer's boru·d(s) and offshore 
constmction is mobilised, there will be certain precautions to be taken in respect of construction 
operations near offshore cables. This is detailed in the method statement forming an integral part of 
any proximity agreement. 

Representatives of instaJlation and/or maintenance contractors should be involved in operational 
discussions as eru·ly as possible, as necessary. Tuis is to enable agreement of working arrangements 
for instaJlation, repair and maintenance of the parti es' facilities within the bounds of the proximity 
(and crossing) agreement. 
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Notification for defined activities should be provided as agreed on a case by case basis. An example 

of a notification time line could be at countdown intervals of 3 months, 1 month, 1 week, 48 hours, 

24 hours prior to construction commencement and upon completion of operations. Any alterations 

to the Method Of Procedure (MOP) during construction will require further discussion and 

flexibility in the proximity agreement. 

B.4 Operation and Maintenance Phase 

Following construction, the coordinates and necessary charting information shall be supplied to all 

parties as soon as practical to enable them to update their databases. The obligation is to provide as

built data works for all parties. The wind farm operator should provide as-built data and as-laid 

coordinates of all infrastructure. Submarine cable operators should provide a revised route position 

list after a cable has been lifted for repair or installation of a new cable. 

During the operation and maintenance phase there will be new issues in respect of marine 

coordination, issues during major overhauls, etc., and there might be options for shared 

maintenance services. 
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ANNEX C: Check List for Issues to be Considered in a Site Specific Risk Assessment 

This Annex provides a check list of the key issues ('Extemal / Intemal Influences') for 
consideration in a site specific risk assessment. It may be appropriate to consider these as prut of a 
suggested agenda for discussion between the key stakeholders. 

External influences Risk assessment lnternal influences 
• Physical environmenV 

• 
• Vessel selection 

Metocean condi!ions • Operational standards 
• lnfrastructure (existing and Manning levels 

planned) • Personnel competency 
• Legi slative constrai nts j 
• Commercial constraints ' 

• • 
• Other seabed users . 

� 

Site specific proximity limits 

Figure 17 - The Extern al and Internal Influences to be 

considered in determining site specific proximity limits 

C.1 External Influences 

The following is an aide-memoii-e to the key areas of 'Extemal Influences' (i.e. issues where none 
of the affected parti.es can have an impact on the condition) for considerati.on in reaching successful 
proximity agreements. It is not intended to be a complete list to be included by prescripti.on. 

Physical environmenUmetocean conditions 

• Historica! metocean data 

• Benthic conditions 

• Depth of water 

Existing infrastructure 

• A vailability of accurate survey data 

• Existing subsea plant infonnation (bmial / protection) and specification 

• Other seabed users / stakeholders and proximate developments 

• Cable crossings and any required bmial / protection (mattresses, rock etc.) 

• Proximity of surrounding inftastructme foundations / turbines / substations 
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Planned infrastructure 

• Planned location and potential layout scenarios, including crossings 

Legislative/regulatory constraints 

• UNCLOS, the International Convention for the Protection of Submarine Telegraph Cab les, 

COLREGS, and other regulatory constraints 

• Health & Safety regulations 

• Local rules and regulations 

• Other permit applications lodged during development of a proximity agreement 

Commercial constraints 

• Is a high level MOU between the parties in place? 

• Impact on contractual performance requirements of cable owner's customers / manne 

provider 

• Reduction in OWF developer's power generation 

Other seabed users 

When submarine cables are located in close proximity to offshore wind farm developments and 

other stakeholders (such as oil & gas, shipping, aggregate extraction, marine protected areas, etc.), 

the developer should consider the cumulative impact of all the sectors' requirements. Tuis should 

ensure each stakeholder can continue their legitimate activities in a safe and timely marmer. Where 

impacts are identified, they should be quantified and assessed, and all legitimate concerns 

addressed. Where multiple developments / stakeholders are identified, the Working Zone agreed 

between stakeholders using this Recommendation may vary on a case by case basis. 

C.2 Internal Influences 

In addition to the External Influences outlined above, a range of 'Internal Influences' (i.e. issues 

that are in some kind of control by at least one of the affected parties) should also be taken into 

consideration when discussing a risk-based assessment of appropriate proximity limits. Again, the 

list is not intended to be exhaustive or prescriptive hut should prompt evaluation of the most useful 

and relevant issues for consideration. 

Also, these internal influences should be part of the agenda for discussion between the key 

stakeholders and may eventually be elements of the method statements to be developed and agreed 

through the dialogue. 

Vessel / Equipment selection or availability 

• Diff ering vessel types, capabilities and operating footprints 

• V essel and positioning capability 
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• W eather forecast and related dec is ion process 

• Impact of vessel losing position 

Issue Date: 26 November 2013 

• Vessels required to undertake remedial works - multi-vessel simultaneous operations 

• Position reference systems and the impact of surrounding structures 

• Deck and cable handling arrangements 

• ROV /LARS spec and capability 

• Methodology, operational procedures and techniques employed 

• A vailable spare cable /plant 

Operational environment 

• Proximity agreement boundary 

• Pre-existingjack up zones and cable-free areas 

• Anchor spread requirements for multi-point mooring systems 

• Cable protection 

• Post-lay surveys and the transmitting / sharing of data 

• How a repair affects future interaction and works 

• The requirement for powering down part of a system during works 

Manning levels 

• Competence and experience adequate to meet the additional demands of the circumstance 

• Additional manning requirements, e.g. DPOs, watch keepers, proximate party 

representatives, operational personnel to expedite the repair, etc. 

Personnel com petency 

• Ensure that relevant cross sector expertise is engaged 

• Health, Safety and Environmental considerations 

• Experience in proximate / close quarters / simultaneous operations 
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C.3 Application of ALARP 

The ALARP level should not be misunderstood as simply being a quantitative measure of benefit 
against detriment. AIARP is reached when the time, trouble and cost of further reduction measures, 
become uneconomic or unacceptable with respect to the additional risk reduction obtained. 

To develop an agreement it will be necessary to determine the level of risk ALARP level which is 
acceptable to each stakeholder. This will be site specific and the appetite for risk is likel y to vary. 

Whilst account should be given to potential worst case scenarios, these should not be used as the 
basis for discussions between the parties if they cannot also be considered likely. Llmiting 
discussions to worst case scenarios or, for instance, a single 20 year+ event, is likely to lead t o  
disagreements where neither party can be satisfied or may potentially prevent an agreement being 
reached at all. Wherever possible, the assessment of1isk should include, but not be limited to: 

• Any historie data available on reliability or damage for the existing infrastructure or 
installed similar examples elsewhere 

• Llkely return rates of periods of poor weather which may, under the planned interaction, 
prejudice repairs when compared to the baseline current situaöon 

• Llkelihood ofinability to maintain control of the vessel 

• Completion of sufficient due diligence to ensure that all parties to the agreement are 
considered competent to meet the requirements of the proximity agreement 

Consideration of the acceptable risks will then allow informed discussions on the potential 
mitigations that may be available to reduce the risk caused by a new development and therefore 

re ach an acceptable ALARP level. 

Consider the following Probability - Impact table and Risk Severity Analysis example when 
determining and mitigating to the AIARP (YELLOW) level(s). Note, the risk severity index can be 
calculated simply as Probability x Highest Impact, the solution being inserted within the P·I table in 
the Green (Tolerable), Yellow (ALARP) or Red (Jntolerable) areas. This might be viewed in a 
Probability /Impact (P·I) severity table as outlined in Figure 18: 

30 40 50 

27 36 45 

:p 
24 32 40 48 

28 35 42 49 '::. 
� 

§. 30 36 42 48 
.... 

25 30 35 40 45 :::-: 
� 

28 32 36 40 

30 

Highest Impact q/' Risk Ew:nt 

Fi�e 18: Probability hnpact table and assoóated ALARPlevels 
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A risk analysis taking into consideration all site-specific Extemal lnfluences and Intemal Influences 

should be carried out during discussions on proximity agreements. The base case proximity 

distance tables provided in the Evidentiary Study applied intelligently provide useful tools in the 

risk assessment of the various scenarios. 

Such an assessment could include hut not be limited to: 

• Risk/likelihood of damage to existing/proposed infrastructure in the area of the interaction 

including potential for change to anticipated fault rates due to the planned new infrastructure 

• Risk/likelihood that a fault may occur during a period of poor weather which would lead the 

Master of the vessel to delay or suspend operations due to the proximity of an OWF alone 

(as opposed to the weather being unworkable in any situation) 

• Acceptable level of downtime of any infrastructure under normal circumstances and its 

strategie importance 

• Loss of potential revenue for any OWF operator as a result of loss of available acreage and 

impact on the project as a whole 

• Cost of altemative options, such as, re-routeing a new cable around as opposed to through an 

existing OWF and impact on the project as a whole 
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Verzonden: Donderdag 13 juli 2017 13:50 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavels Hollandse Kust (zuid) III/IV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat: Postbus 
Huisnummer: 8 

Postcode: 1009 DC 
Woonplaats: AMSTERDAM 
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: N.V. Nuon Energy 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten? 
Zie bijgevoegd bestand 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Zie bijgevoegd bestand 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie bijgevoegd bestand 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Zie bijgevoegd bestand 

Reactie 
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Part of VATTEN FALL 

Postbus 41920, 1009 DC Amsterdam 

Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Kavels Hollandse Kust (zuid) 111/IV 

Postbus 248, 2250 AE Voorschoten 

(digitaal via bureau-energieprojecten.nl) 

Onderwerp 

Zienswijze Ontwerpkavelbesluiten windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) 111/IV 

Geachte heer Kamp, 

N.V. Nuon Energy 
nuon.nl 

Contact 
 

 

Loc. code 1AA1400 
Postbus 41920 

1009 DC Amsterdam 

Datum 
13 juli 2017 

Hierbij maakt Nuon, onderdeel van Vattenfall, graag gebruik van de mogelijkheid om haar 

zienswijze te geven op het Ontwerpkavelbesluit 111 windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) en het 

Ontwerpkavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), welke tot en met 13 juli 2017 ter 

inzage liggen. 

Nuon ondersteunt een uitrol van windparken op zee waarbij enkel bewezen, doelmatige, 

transparante en noodzakelijke voorschriften worden gesteld, waarbij de (kosten)impact van deze 

maatregelen proportioneel, uitvoerbaar en redelijk is. Vooral is het van belang dat alle voorschriften 

- waarvan enkelen (zullen) volgen uit andere besluiten dan het Kavelbesluit - tijdig bekend zijn 

voorafgaand aan het openen van de tender. 

Inhoudelijk onderschrijft Nuon de zienswijze van brancheorganisatie NWEA, ingediend op 13 juli 

2017, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. 

Wij verzoeken u voor het vaststellen van de definitieve Kavelbesluiten bovenstaande zienswijze te 

verwerken. Uiteraard is Nuon graag bereid haar ideeën en de inhoud van deze zienswijze nader toe 

te lichten. 

Director Public & Regulatory Affairs 

N V Nuon Energy 1s houdermaatschapp11 van de Nuon-groep 
N V Nuon Energy 1s ingeschreven btJ de Kamer van Koophandel onder nummer 33292246 en statutair gevestigd te Amsterdam 
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Verzonden: Donderdag 13 juli 2017 14:04 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavels Hollandse Kust (zuid) III/IV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat: Arthur van Schendelstraat 
Huisnummer: 550 

Postcode: 3511 MH 
Woonplaats: UTRECHT 
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Nederlandse WindEnergie Associatie, NWEA 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten? 
Zie bijlage 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Zie bijlage 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie bijlage 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Zie bijlage 

Reactie 
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Aan: 
Bureau Energieprojecten 

Nederlandse WindEnergie Associatie 
Netherlands Wind Energy Association 

lnspraakpunt Kavels Hollandse Kust (zuid) 111/IV 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Utrecht, 13 juli 2017 

Betreft: NWEA zienswijze Ontwerp Kavelbesluit Hollandse Kust zuid 111 & IV. 

�·· 
NWEA 

Graag maakt de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) gebruik van de geboden gelegenheid om 
reactie te geven op "Ontwerp Kavelbesluit Hollandse Kust Zuid 111 & IV". NWEA is een brancheorganisatie die 
het merendeel van de op het gebied van windenergie actieve bedrijven verenigt. 

Nieuwe opzet offshore tenders 
Naar aanleiding van de kamerbrief van Minister Kamp is door RVO aangekondigd dat de Kavelbesluiten voor 
de kavels Hollandse Kust Zuid 1/11 wijzigingen moeten ondergaan naar aanleiding van de gewijzigde 
gunningsprocedure. Dit betreft in ieder geval de paragraaf uitgiftestelsel, maar het verdient aanbeveling 
om de rest van het KB ook hierop te screenen. Het verdient aanbeveling om ook onderhavige ontwerp
kavelbesluiten Il en IV alvast in dit licht te toetsen. 

10-12 NM zone 
Duidelijkheid van de voorwaarden voor het gebruik binnen de 12 mijlszone {huur/opstal/erfpacht) is 
gewenst. NWEA ziet graag, met het oog op eenvoud en eenduidigheid een level playing field, dat hier geen 
aanvullende verplichtingen uit voortvloeien voor de ontwikkelaar. NWEA neemt aan en dringt eropaan dat 
het windpark kan worden gerealiseerd op basis van een zakelijk recht, bij voorkeur opstalrecht i.c.m. 
erfdienstbaarheden, of erfpacht. Staan deze gronden onder beheer van Rijksvastgoedbedrijf en is getoetst 
dat dit mogelijk zal zijn en onder welke voorwaarden? Tevens vraagt NWEA zich af of de toepasselijkheid 
van het BW niet in zijn algemeenheid in hoofdstuk 2 moet worden afgewogen, aangezien dit toch een 
wezenlijk verschil is met de andere kavels. Zoals gezegd dient de eigendomspositie van de exploitant 
privaatrechtelijk geregeld te worden en tevens geldt een ander aansprakelijkheidsregime dan op volle zee, 
wat bijvoorbeeld van belang kan zijn in het kader van doorvaart en medegebruik. 

Kabels en leidingen 
Op pag. 36 worden de voorschriften m.b.t. kabels en leidingen beschreven. Het is NWEA niet duidelijk 
waarom de verplichting (voorschrift 2, lid 17) is opgenomen dat het aantal rotaties van windturbines in een 
straal van 1000 m tijdens onderhoud en reparaties van kabels en leidingen tot minder dan 1 moet worden 
gebracht, aangezien er al een onderhoudszone van 500 m om de kabels en leidingen is gedefinieerd. 

Verlichting 
Als minimaal vereiste geldt dat de contouren van het windpark verlicht dienen te zijn, waarbij de afstand op 
de horizon tussen de afzonderlijke lichten op de windturbines niet meer dan 900 meter is (verlichting 
voorschrift 4, lid 6.c). Het is onduidelijk wat er bedoeld wordt met deze 900 m op de horizon, graag ziet 
NWEA dit verduidelijkt. Tevens is het NWEA bij voorschrift 4. 6d niet duidelijk wat bedoeld wordt met het 
gedeeltelijk verlichten van het windpark tijdens SAR in of nabij het windpark. We verzoeken u dat nader te 
specificeren. 
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�·· 
NWEA 

lncidentbestrijdingsbeleid 
Tot op heden ontbreekt in het incidentbestrijdingsbeleid van de overheid specifiek beleid voor de offshore 
windsector. NWEA verzoekt de overheid om in overleg met de sector het lncidentbestrijdingsplan Noordzee 
aan te vullen met een offshore windbeleid dat passend is voor de veiligheids- en milieurisico's in offshore 
windparken. 

6.7 Luchtvaart 
In 6.7.2 en 6.7.3 wordt beschreven wat de gevolgen van windpark HKZ3 voor de bereikbaarheid van 
mijnbouwplatforms voor helikopters betekent. De bereikbaarheid neemt iets af maar er wordt gesteld: 
'Echter worden de gevolgen hiervan voor de bedrijfsvoering van de mijnbouwoperators naar verwachting 
aanvaardbaar geacht ten opzichte van het belang van windenergie.' Verderop staat' acht het bevoegd 
gezag de gevolgen voor de bedrijfsvoering van de mijnbouwoperators aanvaardbaar en dat andere 
benaderingsprocedures' in principe haalbaar en uitvoerbaar zijn.' 

NWEA concludeert uit deze teksten dat de beperking voor het windpark vanwege de 5 mijlszones voor het 
windpark HKZ3 niet (meer) gelden en dat bij de inrichting van het windpark dus geen rekening gehouden 
hoeft te worden met deze vliegzones. Klopt dit? Tevens is voor NWEA de bedoeling van de se paragraaf van 
6.7.3 niet helemaal duidelijk. Hier wordt gesproken van een Flight Operational Safety Assessment. 
Betreft dit een goedkeuringsprocedure tussen helikopterpiloot en mijnbouwplatform of is dit een 
goedkeuringsvereiste van de boorplatformeigenaar t.a.v. het (ontwerp van) het windpark? 

6.8 Cultuurhistorie en archeologie 
Pag 33. Momenteel wordt een onderzoek aan boorkernen uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten kan 
gevraagd worden om aanvullend archeologisch onderzoek. NWEA verzoekt om de resultaten van dit 
onderzoek vóór het openstellen van de tender beschikbaar te maken. 

6.11 Scheepvaart veiligheid 
Niet alleen radardekking is van belang voor scheepvaartveiligheid en handhaving daarop: mogelijk komen er 
andere, innovatieve, technieken beschikbaar. Daartoe loopt momenteel een kort inventarisatie project. 
NWEA verzoekt om in dit te benoemen in het kavelbesluit. 

6.16 Zand- en schelpenwinning 
In de afweging wordt beschreven dat de gevolgen voor toekomstige zand- en schelpenwinning beperkt zijn. 
Het is NWEA niet duidelijk of dit betekent dat er geen zand en schelpen meer gewonnen zullen worden in 
kavel 3. Dient de vergunninghouder dit zelf nog regelen? 

Voorschriften 

Voorschrift 2-Windpark en bandbreedten - algemeen 
In haar zienswijze op de ontwerp-kavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) 1/11 heeft NWEA haar zorgen geuit 
over het maximeren van de dimensies van windturbines (vermogen, rotordiameter, tiphoogte). In haar 
reactie heeft het bevoegd gezag de verwachting geuit te kunnen volstaan met de buitenmaten, zoals deze 
ook in de onderhavige ontwerp-kavelbesluiten zijn opgenomen. NWEA heeft begrip voor deze aanpak maar 
verzoekt de overheid ook om telkens te overwegen of deze aanpak voor de rest van de duur van het 
Energieakkoord en de periode daarna voldoende rekening houdt met en ruimte biedt aan voortschrijdende 
inzichten en met name met de steeds versnellende ontwikkeling van windturbinetechnologie. 
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Relatie tussen tiphoogte en te beschermen belang 
De tiphoogte komt op een aantal plaatsen aan de orde, zonder dat altijd de relatie met het belang duidelijk 
is. 6.2.4: De maximale tiphoogte van 251 m. wordt genoemd in het kader van zichtbaarheid. Het is echter 
een voorschrift op 'Windpark en bandbreedten' en niet op 'Mitigerende Maatregelen'. Ook blijkt uit de 
toelichting geen relatie tussen tiphoogte een de (belangenafweging inzake) zichtbaarheid. 6.7.3: hier wordt 
genoemd dat de maximale tiphoogte voldoende veiligheid biedt. Is onderzocht of, bijvoorbeeld 300 m. ook 
nog voldoende veiligheid biedt? 

Voorschrift 4 - Mitigerende maatregelen 
Voorschrift 4-1 (pag 71): Uit het MER en de daarbij behorende achtergrondstudies blijkt dat de effecten van 
geluid op bruinvissen en zeehonden beperkt zijn. Deze worden door het toepassen van geluidmitigatie nog 
verder beperkt. NWEA is van mening dat het toepassen van een akoestisch afschrikmiddel alleen 
toegevoegde waarde heeft voor toepassing op bruinvissen. NWEA verzoekt daarom het voorschrift aan te 
passen voor gebruik voor bruinvissen. 

Daarnaast ziet NWEA graag een nadere toelichting op de aangescherpte geluidseisen t.o.v. Kavel 1/11. Welke 
inzichten of omstandigheden waren aanleiding voor verzwaring van de geluidsbeperking? Par. 7.3.3. stelt nu 
juist dat het aantal bruinvissen dat permanente gehoorschade oploopt kleiner is dan bij Kavel 1/11; dat het 
gebied waarbinnen een vermijdingsreactie kunnen vertonen kleiner is, en dat de in worst case berekende 
populatiereductie kleiner is. Daarnaast blijkt uit recente studies een beperkter effect van heien op 
bruinvispopulaties en bijvoorbeeld in Denemarken zijn de geluideisen recentelijk juist versoepeld. 

Artikel 3: Maatregelen ter beperking van aanvaringsslachtoffers onder vogels op rotorhoogte bij massale 
vogeltrek. In dit voorschrift wordt gesteld dat de vergunninghouder verplicht tot het meewerken aan 
plaatsing van een systeem dat daadwerkelijke vogeltrek waarneemt. NWEA verzoekt hierbij, net zoals in 
voorschrift 5.1 is gedaan, op te nemen dat de in het windpark geldende veiligheidsregels daarbij in acht 
moeten worden genomen. 

Voorschrift 4.7.b van ontwerpkavelbesluit IV lijkt een doublure te zijn van voorschrift 4.3b. 

Hoogachtend, 

 

Voorzitter Bestuur 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt kavelbesluiten III en IV 

Hollandse Kust Zuid 
Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

13 JUL 2017 

Betreft: Zienswijze op de Ontwerpkavelbesluiten III en IV Hollandse Kust Zuid 

Noordwijk, 12 juli 2017 

L.S., 

Ondergetekenden dienen een zienswijze in op de Ontwerpkavelbesluiten III en IV Hollandse Kust 
Zuid, namens de Stichting Verplaats Windmolens Hollandse Kust. 

1. Doel van de Stichting. 

De Stichting Verplaats Windmolens Hollandse kust heeft ten doel: 
• het beschermen en bevorderen van het (resterende) vrije zicht over zee vanaf de Nederlandse 

kust -onder andere bezien van, maar niet beperkt tot, de gemeenten Noordwijk, Zandvoort, 
Bloemendaal, Katwijk en Schouwen-Duiveland - , het beschermen en bevorderen van de 
beleving van de natuur aan de Nederlandse kust -onder andere bij, maar niet beperkt tot de 
hierboven genoemde gemeenten -, alsmede het beschermen en bevorderen van de met het 
voorgaande gepaard gaande algemene en collectieve belangen. De stichting stelt zich mede 
ten doel om een vrij zicht over zee te bewaren. 

• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2. Samenvatting zienswijze. 

Wij missen de Ontwerpkavelbesluiten III en IV Hollandse Kust Zuid onderbouwde 
economische, ecologische (waaronder die welke de leefbaarheid van het vrije uitzicht 
aantasten) en duurzaamheidmotieven, en tevens de onderbouwing van de kosten voor de 
aanleg en exploitatie van de betreffende windmolenparken versus de C02 besparingen. 
Wij kunnen ons ook niet vinden in de reactie van de overheid op onze zienswijze ingediend 
op 30 januari 2017 en geregistreerd onder nummer c21-SN-009. De genoemde zienswijze 
maakt deel uit van deze zienswijze, voor zover hiervan in deze zienswijze niet van wordt 
afgeweken. 

A priori benadrukken wij nog eens dat IJmuiden Ver in de routekaart was voorzien 
voordat het windenergiegebied gelegen binnen de 10 en 12 NM in procedure werd 
gebracht. Het gestelde in de MER (MER Kavel III Windenergiegebied Hollandse Kust, 
pagina V) " Als eerste zijn de twee kavels die buiten de 12 NM liggen in procedure gebracht (kavel I 

en II in figuur S2). Dit vanwege de eerdere formele aanwijzing van het windenergiegebied dan het 

gebied gelegen binnen de 10 en 12 NM." is op zijn zachts gezegd misleidend. Het eerst in 
aanmerking komend gebied na de twee kavels buiten de 12 NM zou het in de routekaart 
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reeds aangewezen gebied IJmuiden Ver hebben moeten zijn. Wij maken formeel bezwaar 
tegen de genoemde argumentatie voor het aanwijzen van windenergiegebieden. Door in de 
oorspronkelijke routekaart het gebied tussen de 10 en 12 NM niet aan te wijzen als 
windenergiegebied, heeft de overheid gehandeld in strijd met goed bestuur. Ten tijde van 
het vaststellen van de routekaart waren de karakteristieken van de in aanmerking 
komende windenergiegebieden bekend. De overheid verzuimt aan te geven waarom van 
deze route is afgestapt. Louter financiële argumenten worden vervolgens opgevoerd ter 
onderbouwing van de gewijzigde route. 

Bij de afweging die de overheid maakt, zich beroepend op nationaal belang, worden 
waarden als vrij uitzicht over zee en behoud van natuur ondergeschikt gemaakt aan het 
idee dat windmolens in het zicht van de kust noodzakelijk zijn om afspraken over het 
milieu na te komen. De overheid geeft zelfs toe dat andere belangen ondergeschikt zijn, 
blijkens de volgende tekst in de MER Kavel III (pagina 23 derde alinea): "De keuze voor de 
Hollandse Kust (zuid) als tweede uit te geven gebied is gemaakt op basis van kosten en 
netinpassing." 

3. Windmolenparken en het energieakkoord. 

De Overheid baseert zijn beslissing voor het plaatsen van de windmolenparken op zee op 
het in september 2013 gesloten Energieakkoord1. In dit Energieakkoord wordt primair tot 
doel gesteld het aandeel in duurzame energie te doen stijgen naar 16% in 2023. Behalve 
dit doel, gesteld voor een periode van 10 jaar, worden ook de middelen benoemd om dit 
doel te bereiken. In het algemeen is dat een goed voornemen, wanneer er sprake is van 
een stabiele situatie met betrekking tot het domein dat onderwerp van de doelstelling is. 
In het geval van het bereiken het aandeel in duurzame energie van 16%, waar de 
opkomende technologieën nog in de kinderschoenen staan, is het speculatief met 
oplossingen te komen en daaraan vast te houden. Zo is bijvoorbeeld in 2016 al gebleken 
dat de kosten van het bouwen van windmolenparken aanzienlijk lager zijn dan 2013 
voorspeld werd. 

In de MER wordt gesteld dat de ontwikkeling van windmolenparken op zee een relatief 
korte geschiedenis hebben en dat er nog veel onzekerheden zijn. Verzuimd wordt in te 
gaan op de stelling dat windmolens niet of nauwelijks bijdragen aan de primaire 
doelstelling van de overheid , namelijk het terugdringen van C02 in de atmosfeer, noch op 
alternatieven om de doelen te behalen. De focus ligt nadrukkelijk op windenergie als 
energiebron. Dit is ook het geval in het door het bevoegd gezag aangehaalde rapport 
"Transitie naar duurzaam" van januari 2016). Hiermee laat het bevoegd gezag na een 
zorgvuldige afweging te maken, die nodig is bij beslissingen voor de lange termijn in een 
situatie waar sprake is van veel ontwikkelingen op het gebied van technologie en 
onzekerheid over de invloed van C02 vermindering op de klimaatverandering (zie 
bijvoorbeeld bijlage 2 De besparing van brandstof en C02 uitstoot door Windenergie, F. 
Udo, e.a.). Ook uit de recente wetenschapspublicatie in de Elsevier (21 januari 2017, 
Simon Rozendaal) blijkt dat het effect van windmolenparken op het terugdringen van de 
klimaatverandering zeer discutabel is. 

1 ) SER Energieakkoord voor duurzame groei, september 2103. Uit de samenvatting: "Nederland heeft op 6 september 2013 een 

belangrijke stap gezet op weg naar een schone toekomst. Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, 
natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, hebben zich aan het Energieakkoord voor 
duurzame groei verbonden. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en 

klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen 
voor Nederland in de schone technologiemarkten." 
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E�n berekeni�� v� alle verliesposten die optreden bij het plaatsen en exploiteren van 
wmdmolens WlJSt uit dat de netto bijdrage van windmolenparken aan de vermindering van 
C02 uitstoot tot nagenoeg nul wordt gereduceerd (bron: o.a. prof. dr. C. Ie Pair en dr. F. 
Udo). 
Verliesposten: 

percentage 
verliespost verlies 
zelfenergie: energie nodig voor het bouwen 
plaatsen en aansluiten op net 7% 

overschot van stroom die moet worden 
gedumpt 10% 

redementsverlies bestaande centrales die de 
variaties in wind moeten compenseren 55% 

onderhoud 10% 

stroomverlies ten gevolge van afstand tot 
gebruiker 4% 

overig: netuitbreiding, zelfenergie om molens 
ijsvrij te houden, onvoorzien p.m. 

4. Windmolenparken in het zicht van de kust. 

Als het al noodzakelijk zou zijn om windmolenparken te bouwen om de doelen uit het 
Energieakkoord te bereiken (quod non zoals uit paragraaf 3 blijkt), verdient het de voorkeur om 
deze buiten het zicht vanaf de kust te plaatsen. 
De zichtbaarheid van de windmolens in relatie tot de afstand en de beleving door de bezoeker van 

de kust zijn hierbij van belang. Op beide punten geeft de overheid een eenzijdig en o.i. fout beeld 
van de situatie die gaat ontstaan ten gevolgen van de voorgenomen kavelbesluiten. 

zichtbaarheid 
De Overheid stelt dat het wel meevalt met de zichtbaarheid van de windmolens binnen de 
12 mijlszone en dat deze slechts een beperkt deel van de tijd zichtbaar is. In de eerste 
plaats, tekenen wij hierbij aan dat het huidige windmolenpark Luchterduinen, 23 (circa 
12,5 zeemijl) kilometer van de kust zeer regelmatig duidelijk zichtbaar is en niet alleen bij 
helder weer. De aanname dat de windmolenparken op kavel III en IV binnen de 12 
mijlszone slechts 43% van de tijd gedurende de zomermaanden zichtbaar is en buiten 
deze periode minder is, gegeven de huidige zichtbaarheid van het windmolenpark 
Luchterduinen zeer onwaarschijnlijk en niet onderbouwd. 

beleving bezoeker 
Wij zijn 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 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, Stol, 9 november 2015 http: //vrijehorizon.nl/ onderzoek

naar-beleving-strandbezoek/). 
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In het reactiedocument (nr. 41 en 57) stelt de overheid dat de onderzoeken van bureau 
Motivaction en Decisio voldoende betrouwbaar zijn voor het nemen van een goed besluit. 
Op de inhoud van de rapport Stol wordt niet ingegaan. 
In het rapport Stol wordt het volgende gesteld met betrekking tot het onderzoek van 
Decisio (N.B. Decisio heeft zich gebaseerd op de cijfers van ZKA Consultants.): 

Op 3 december 2013 bracht "ZKA Consultants en Planners" (verder te noemden ZKA) in opdracht van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu het rapport 110nderzoek 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 ZKA2). Immers: (1) het perspectief is meer 
in overeenstemming met de realiteit en (2) de doelgroep is representatiever. 

Het is duidelijk dat de reactie die respondenten geven over het al dan niet naar de kust komen 
wanneer er windmolens staan, niet direct betekent of zij dat ook daadwerkelijk doen. Deze 
constatering is van belang bij een evaluatie van de uitkomsten nadat een gedegen statistisch 
onderzoek heeft plaatsgevonden. De beste manier om de doelgroep te definiëren is uit te gaan van 
de bezoekers van de kust. Motivaction heeft de vraagstelling willekeurig voorgelegd aan burgers, 
ongeacht of deze al dan niet regelmatig de kust bezoeken. Dit is ook het geval voor de onderzoeken 
van Decisio, waarbij aanvankelijk de gegevens van ZKA en later die van Motivaction gebruikt 

werden. Uit onderzoek Stol, gehouden onder bezoekers van de kust - aangevuld met Internet 
enquête - blijkt dat (1) een groot deel van de bezoekers van de kust "veelbezoekers" is, (2) de 
veelbezoekers komen uit de regio, (3) de afkeer van de windmolens en de neiging om niet meer 
naar de kust te gaan wanneer daar windmolens staan toeneemt naarmate men dichter bij de kust 
woont, en (4) de beleving van de vrije horizon een buitengewoon belangrijke reden is voor de 
"veelbezoekers" om de kust te bezoeken. 

Je behoeft geen statisticus te zijn om te begrijpen dat de keuze van de doelgroep die wordt 
benaderd bepalend is voor de reactie die je krijgt. Als iemand wordt benaderd die het strand 
eenmaal heeft bezocht met de vraag of het effect van windmolens invloed heeft op zijn of haar 
bezoek is het antwoord voorspelbaar (tenzij een afkeer van windmolens in het algemeen zal er geen 
reden zijn om negatief te reageren). Reguliere bezoekers van de kust, en dat is de meerderheid van 
de burgers die het strand bezoeken en genieten van het vrije uitzicht, blijken nadrukkelijk negatief 
te regeren op de komst van zichtbare windmolens voor de kust. 
Uitkomsten rapport Stol: 

• Vijftig procent van de kustbezoekers komt vaak (meer dan tien keer) en woont dichtbij de kust 
(binnen 10 km). 

• 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 

2) 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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dit heel belangrijk (75%). Naarmate de kustbewoners van verder weg komt, neemt de waardering 
voor het vrije uitzicht af. 

• 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 . 

• Hoewel het altijd onzeker is of na plaatsing van het hekwerk van windmolens kustbezoekers al dan 
niet wegblijven3), 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. 

• 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. 

5. Het alternatief IJmuiden Ver 

Zoals uit het voorafgaande blijkt (1) is er geen noodzaak om überhaupt windmolenparken 
op zee te bouwen, omdat dit niet bijdraagt aan de doelen van de Overheid en (2) dat de 
gevolgen van het plaatsen van windmolens binnen de 12 mijlszone ernstige gevolgen heeft 
voor het kustbezoek. 

Onderzoek van de Stichting de Vrije Horizon heeft aangetoond (zie ook: 
http: //vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in

stroomversnelling/) dat het benutten van IJmuiden Ver kosteneffectiever is dan de gebieden voor 
de Zuid Hollandse Kust. Dit wordt nog bevestigt door de uitkomst van de tender voor de kavels 
voor de Zeeuwse kust, waaruit is gebleken dat de kosten voor de bouw en exploitatie van de 
windmolenparken aanzienlijk lager zijn dan door u verwacht. 

Inmiddels is gebleken dat de kosten voor het plaatsen van windmolens in het gebied 
IJmuiden Ver ongeveer de helft goedkoper wordt dan de inschatting die een aantal jaren 
geleden werd gedaan. Het ligt voor de hand dat die kosten voordat er sprake is van 
daadwerkelijk plaatsen van de windmolens door marktwerking en innovatie nog 
goedkoper zal worden. Bovendien wordt het door het kabinet genoemde bedrag van 1.6 
miljard aan meerkosten betwist door Stichting de Vrije Horizon. 

De Overheid noemt het nationaal belang van duurzame energie als een reden om af te zien 
van het beleid te streven naar een vrije horizon. In de eerste plaats zien wij niet in waarom 
een keuze voor duurzame energie een hoger nationaal belang betreft dan een vrije horizon. 
Dit is in dit geval te meer dubieus omdat: ( 1) het maar de vraag is of windmolens op zee 
echt bijdragen tot duurzame energie voorziening, (2) er bij het plaatsen van windmolens 
op zee een onomkeerbare situatie is geschapen ten aanzien van de vrije horizon en (3) er 
een alternatief is dat zelfs meer bijdraagt aan duurzame energie (ervan uitgaande dat 
windmolens hiertoe zouden bijdragen, hetgeen twijfelachtig is) namelijk het plaatsen van 
de windmolens buiten het zicht, namelijk IJmuiden Ver. 

3) 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." 
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Met betrekking tot het behalen van de energiedoelstellingen is het evident dat de overheid 

hiertoe prioriteiten moet stellen en afwegingen maken. Deze dienen dan wel gebaseerd te 

zijn op feiten. Wanneer blijkt dat de afwegingen die gemaakt zijn, gebaseerd zijn op 
verkeerde feiten, dient de afweging opnieuw te worden genomen. Bekende feiten zijn dat 

windmolens niet bijdragen tot een vermindering van C02 uitstoot en dat wetenschappelijk 
niet bewezen is dat de klimaatverandering te wijten is aan C02 uitstoot. Nieuwe feiten zijn 

onder meer: ( 1) de gevolgen voor het toerisme zullen veel groter zullen dan door u is 

ingeschat en (2) het ontwikkelen van IJmuiden Ver niet alleen kosteneffectiever is , maar 
ook nog sneller kan leiden tot het behalen van de doelstellingen in het Energieakkoord. 

Conclusie 
• Het Kabinet neemt met de voorgenomen Kave]besluiten III en IV een onomkeerbare beslissing 

die minstens 25 jaar tot gevolg heeft dat een nationaal belang namelijk dat van een vrij zicht op 
de zee teniet wordt gedaan. 

• Het Kabinet weegt het belang van een vrij uitzicht op zee af tegen het nationaal belang van het 
bereiken van het Energieakkoord, op grond van economische motieven, onder meer door het 
afwijzen van het alternatief van het plaatsen van de windmolenparken uit het zicht van de kust. 
Een fractie van het bedrag dat de Overheid reserveert voor haar Energie beleid (maximaal circa 
2,5 % ) doet de Overheid besluiten het vrije uitzicht op zee te verkwanselen. 

• Er zijn in Nederland 8 miljoen elektriciteitsaansluitingen (bron CBS, 2015). De meerkosten van 
het verplaatsen van de windmolenparken naar IJmuiden Ver bedragen volgens de berekeningen 

van het Kabinet 1.6 Miljard euro (volgens de Stichting Vrije Horizon nog steeds te hoog zijn 
ingeschat). Over een periode van 25 jaar is dat 8 euro per jaar per aansluiting of 0.67 eurocent 

per maand. Uit onderzoek blijkt (ZKA, onderzoek Stol) dat bezoekers van de kust een veelvoud 
van dat bedrag over hebben voor een vrij uitzicht op zee. 

• Het Kabinet verzuimt een zorgvuldige en vooral ook transparante afweging te maken tussen het 
nationale belang van het behalen van de doelen uit het Energieakkoord en het nationale belang 
van een vrij uitzicht vanaf de kust op zee. Het nationale belang wordt direct vertaald naar 

nationaal financieel belang. Het immateriële belang wordt genegeerd. 

Hoogachtend 

olens Hollandse K 

vice voorzitter 

correspondentie adres: 

6 

0011 

227 van 247



Stichting Verplaats Windmolens Hollandse Kust 

Bijlage 1 

Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt kavelbesluiten III en IV 
Hollandse Kust Zuid 
Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Betreft: Zienswijze concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Kavelbesluiten III en IV Hollandse 
Kust Zuid 

Noordwijk, 30 januari 2017 

L.S., 

Ondergetekende dient een zienswijze in op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Kavelbesluiten III en IV Hollandse Kust Zuid, namens de Stichting Verplaats Windmolens 
Hollandse Kust. 

De stichting heeft ten doel: 
1. het beschermen en bevorderen van het (resterende) vrije zicht over zee vanaf de Nederlandse 

kust -onder andere bezien van, maar niet beperkt tot, de gemeenten Noordwijk, Zandvoort, 
Bloemendaal, Katwijk en Schouwen-Duiveland - , het beschermen en bevorderen van de 
beleving van de natuur aan de Nederlandse kust -onder andere bij, maar niet beperkt tot de 
hierboven genoemde gemeenten -, alsmede het beschermen en bevorderen van de met het 
voorgaande gepaard gaande algemene en collectieve belangen. De stichting stelt zich mede 
ten doel om een vrij zicht over zee te bewaren. 

2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Ik mis in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Kavelbesluiten III en IV Hollandse Kust 
Zuid belangrijke economische, ecologische en duurzaamheidmotieven 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 (zie onder meer 
http: //vrijehorizon.nl/ onderzoek-naar-beleving-strandbezoek/). 
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. 

Paragraaf 3.3. van de Ontwerp/RSV AHK gaat in op de vraag of uitbreiding van het 
windmolenpark binnen de 12 mijlszone extra effecten heeft voor zichtbaarheid en 
economische effecten. Er wordt in de betreffende paragraaf niet gerefereerd naar de 
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kosten verschillen tussen het plaatsen van de windmolens uit het zicht (IJmuiden Ver) en 
de windmolenparken binnen de 12 mijlszone. 

Ecologische motieven: 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. Door plaatsing van de windmolens bij "IJmuiden 
Ver" wordt de belevingsfactor niet aangetast. 

In het reactiedocument wordt met betrekking tot de ecologische motieven verwezen naar 
Hoofdstuk 3, thema's A2 en A3. In Hoofdstuk 3 thema A2 wordt met betrekking tot de 
alternatieven louter ingegaan op financiële argumenten, de kostenverschillen tussen 
IJmuiden Ver en Hollandse Kust binnen 12 mijlszone. In Hoofdstuk 3 thema A3 wordt 
weliswaar gesteld dat het kabinet ook vindt dat het uitzicht op een vrije horizon boven zee 
een van de kernkwaliteiten van de kust is. Wederom wordt als reden om toch in het zicht 
windmolens te bouwen een beroep gedaan op nationaal belang, zonder dat belang af te 
wegen tegen het (relatief zeer geringe) financiële belang van het plaatsen van de 
windmolens binnen de 12 mijlszone ten opzichten van IJmuiden Ver. De gevraagde 
zorgvuldige afweging wordt niet gemaakt. 

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 onderdelen 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. 
Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat de kostenafweging anders uitvalt dan die welke 
geleid heeft tot het besluit de windmolens voor de Zuid Hollandse Kust te plaatsen. Zie 
hiervoor de rapportages van de Stichting Vrije Horizon (http: //vriiehorizon.nl/windpark
op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroomversnelling /) 

Talloze studies en rapporten wijzen erop dat windenergie een slecht alternatief is ten 
opzichte van andere energiebronnen. Het is ongekend dat tientallen miljarden worden 
gestoken in het plaatsen van windmolens terwijl bekend is dit niet bijdraagt tot het 
bereiken van de doelstellingen van het energieakkoord. Het is des te schrijnender dat niet 
gekozen wordt voor een alternatief, dat in ieder geval geen of minder schade toebrengt aan 
natuurbeleving en de daarmee samenhangende economie: het plaatsen van de clusters 
van windmolenparken in het aangewezen gebied IJmuiden Ver. 

Zoals eerder gezegd geeft de kust tot dusver een beleving voor de bewoners, bezoekers en 
toeristen die uniek is. Een weidse horizon met prachtige luchten en ondergaande zon, 
wordt door velen als het belangrijkste motief gezien om de kust te bezoeken. Deze 
beleving wordt abrupt voor tenminste 25 jaar teniet gedaan, bij plaatsing van de 
windmolens voor de Zuid Hollandse kust, in het zicht van de bezoeker. Het belang van een 
vrije horizon is blijkbaar in een klap tot nul gereduceerd. 

Wij zijn 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 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 
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windmolens op strandbezoek, Stol, 9 november 2015 http: //vrijehorizon.nl/ onderzoek
naar-beleving-strandbezoek/). 
Uit een ander onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Stichting de Vrije Horizon 
(rapport: Badplaatsen de mist in?, Salman, Green Destination, augustus 2015: 
http: //vrijehorizon.nl/rapport-green-destinations-nu-openbaar /) blijkt dat er nog meer 
effecten zijn van de windmolens, bijvoorbeeld op het weer: het ontstaan van "zeevlam". 

In het reactiedocument (73. 7 en 73.10) wordt gesteld dat het kabinet meent dat de 
onderzoeken van bureau Motivaction en Decisio voldoende betrouwbaar zijn voor het 
nemen van een goed besluit. Op de inhoud van de rapporten Salman en Stol wordt niet 
ingegaan. In het rapport Stol wordt nadrukkelijk verwezen naar de onzorgvuldige 
statistische methoden die gebruikt zijn door de onderzoeksbureaus, waardoor de 
uitkomsten ervan geen waarde hebben. Het is onbegrijpelijk dat het kabinet haar beleid 
hierop baseert. 

Ook faalt het kabinet in de simpele verklaring voor het ontstaan van zeevlam 
(reactiedocument 73.8). Uit het door Green Destinations uitgevoerde onderzoek blijkt 
onder meer het volgende. 

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 Wetenschapsredacteur 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 Peiia, Leo E. 
Jensen en Pierre-Elouan Réthoré een artikel over een op 12 feb. 2008 in Denemarken opgetreden verschijnsel 
van wolkvorming achter het Deense windpark50 Horns Rev 1, op 18-50 Charlotte Bay Hasager et al. Wind 
Farm Wake: The Horns Rev Photo Case. Energies 2013 (6) pag. 696-716. 24 km uit de kust van Blavandshuk. 
Het betreft een betrekkelijk klein windpark van met 80 turbines (2MW, 110 m hoog). Ook het KNMI en 
EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) zijn met het verschijnsel 
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 (mistvorming) optreedt, de 
lucht heeft als het ware nog maar een klein zetje nodig." 
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 Noordzee Windpark 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: 
1. windparken kunnen wel degelijk aanleiding geven tot wolk- en mistvorming (zeevlam); 
2. 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); 

3. 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. 

4. 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. 
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5. 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; 

6. 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. 

Ook hier gaat het kabinet, ongefundeerd, voorbij aan feiten die uit onderzoek zijn 
gebleken. 

Het eerder genoemde onderzoek van de Stichting de Vrije Horizon heeft aangetoond dat 
het benutten van IJmuiden Ver kosteneffectiever is dan de gebieden voor de Zuid 
Hollandse Kust. Dit wordt nog bevestigt door de uitkomst van de tender voor de kavels 
voor de Zeeuwse kust, waaruit is gebleken dat de kosten voor de bouw en exploitatie van 
de windmolenparken aanzienlijk lager zijn dan door u verwacht. 

Inmiddels is gebleken dat de kosten voor het plaatsen van windmolens in het gebied 
IJmuiden Ver ongeveer de helft goedkoper wordt dan de inschatting die een aantal jaren 
geleden werd gedaan. Het ligt voor de hand dat die kosten voordat er sprake is van 
daadwerkelijk plaatsen van de windmolens door marktwerking en innovatie nog 
goedkoper zal worden. Bovendien wordt het door het kabinet genoemde bedrag van 1. 6 
miljard aan meerkosten betwist door Stichting de Vrije Horizon. 

U noemt het nationaal belang van duurzame energie als een reden om af te zien van het 
beleid te streven naar een vrije horizon. In de eerste plaats zie ik niet in waarom een keuze 
voor duurzame energie een hoger nationaal belang betreft dan een vrije horizon. Dit is in 
dit geval te meer dubieus omdat: (1) het maar de vraag is of windmolens op zee echt 
bijdragen tot duurzame energie voorziening, (2) er bij het plaatsen van windmolens op zee 
een onomkeerbare situatie is geschapen ten aanzien van de vrije horizon en (3) er een 
alternatief is dat zelfs meer bijdraagt aan duurzame energie (ervan uitgaande dat 
windmolens hiertoe zouden bijdragen, het geen twijfelachtig is) namelijk het plaatsen van 
de windmolens buiten het zicht, namelijk IJmuiden Ver. 

Met betrekking tot het behalen van de energiedoelstellingen is het evident dat de overheid 
hiertoe prioriteiten moet stellen en afwegingen maken. Deze dienen dan wel gebaseerd te 
zijn op feiten. Wanneer blijkt dat de afwegingen die gemaakt zijn, gebaseerd zijn op 
verkeerde feiten, dient de afweging opnieuw te worden genomen. Nieuwe feiten zijn onder 
meer: ( 1) de gevolgen voor het toerisme zullen veel groter zullen dan door u is ingeschat en 
(2) het ontwikkelen van IJmuiden Ver niet alleen kosteneffectiever is , maar ook nog 
sneller kan leiden tot het behalen van de doelstellingen in het Energieakkoord. 

U stelt in uw reactie op de beleving en het belang van een vrije horizon erop dat door de 
besluitvorming rond de Kavelbesluiten I en II de horizon toch al vervuild is. Dit is een 
onduidelijke en ondoorzichtige redeneertrant die niet van transparante besluitvorming 
getuigt. De besluitvorming rond de Kavelbesluiten I en II zijn nog in procedure bij de Raad 
van State. De bedoelde rapporten Stol en Salman zijn in de procedure bij de Raad van 
State ingebracht. 

Conclusie 
• Het Kabinet neemt met de voorgenomen Kavelbesluiten III en IV een onomkeerbare beslissing 

die minstens 25 jaar tot gevolg heeft dat een nationaal belang namelijk dat van een vrij zicht op 
de zee teniet wordt gedaan. 
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• Het Kabinet weegt het belang van een vrij uitzicht op zee af tegen het nationaal belang van het 
bereiken van het Energieakkoord, op grond van economische motieven, onder meer door het 
afwijzen van het alternatief van het plaatsen van de windmolenparken uit het zicht van de kust. 
Een fractie van het bedrag dat de Overheid reserveert voor haar Energie beleid (maximaal circa 
2,5 % ) doet de Overheid besluiten het vrije uitzicht op zee te verkwanselen. 

• Er zijn in Nederland 8 miljoen elektriciteitsaansluitingen (bron CBS, 2015). De meerkosten van 
het verplaatsen van de windmolenparken naar IJmuiden Ver bedragen volgens de berekeningen 
van het Kabinet 1.6 Miljard euro (volgens de Stichting Vrije Horizon nog steeds te hoog zijn 
ingeschat). Over een periode van 25 jaar is dat 8 euro per jaar per aansluiting of 0.67 eurocent 
per maand. Uit onderzoek blijkt (ZKA, Stichting Vrije Horizon) dat bezoekers van de kust een 
veelvoud van dat bedrag over hebben voor een vrij uitzicht op zee. 

• Het Kabinet verzuimt een zorgvuldige afweging te maken tussen het nationale belang van het 
behalen van de doelen uit het Energieakkoord en het nationale belang van een vrij uitzicht 
vanaf de kust op zee. 

Hoogachtend 
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bijlage 2 

De besparing van brandstof en C02 uitstoot 

door Windenergie. 

door 

F. Udo, Monnickendam 

C. Ie Pair, Nieuwegein 

K. de Groot, Leidschendam 

A. H.M. Verkooijen, Delft 

C. van den Berg, Raamsdonksveer/Florence lt. 

Correspondentie:  

Samenvatting. 

Volgens het energieakkoord verdrievoudigt in de periode van nu tot 2023 het 

windvermogen in Nederland. Dat vergt veel geld. Het beoogde doel is besparing 

van fossiele brandstof en C02 uitstoot. In dit artikel gaan wij na hoe groot de 

besparing is door inpassing van 10,5 GW windvermogen. Wij combineren daartoe 

de officieel verwachte opbrengst met de gevolgen van windstroomoverschotten, 

inpassingverliezen en zelfenergie. Het resultaat is, dat van de jaarlijks 

gegenereerde 104 PJ {104 x 1D15 Joule) 32 PJ (31%) overblijft. Andere 

verliesgevende factoren zijn niet verdisconteerd. De brandstofbesparing is kleiner 

dan die jaarlijks in Nederland wordt bereikt door efficiencyverhoging van ons 

energiegebruik 

1. Inleiding 

De vraag hoeveel brandstof en C02 uitstoot windmolens sparen is vaak besproken 

met sterk van elkaar verschillende conclusies. Dat komt doordat praktijk gegevens 

nodig voor een harde berekening vrijwel geheel ontbreken. In dit artikel zullen 

wij, tenzij het nodig is preciezer te zijn - gas en steenkool verschillen in C02 

uitstoot per eenheid geleverde warmte - doen alsof brandstofbesparing en 

uitstoot vermindering gelijk opgaan. De regering rekent in overeenstemming met 

EU-afspraken alsof elk kWu windstroom de brandstof spaart van een kWu fossiel 

opgewekte stroom. Minister Kamp en zijn voorganger Verhagen geven toe dat het 

wellicht 3% minder zou kunnen zijn door verliezen1• Een eerdere voorgangster, 

mevrouw Van der Hoeven, bekende de Tweede Kamer dat 5,1% van de besparing 
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verloren ging
2
. De heer Herwicker, een molenfan van KEMA (thans DNVGL), een 

instelling die het voor de overheid uitzocht, gaf toe: "Het verlies". is misschien 

10% van de C02 winst die je boekt."3 P. Lukkes4 noemt een verlies van 25%. Dat is 

door Minister Kamp weersproken in een brief aan de Tweede Kamer dd. 23 april 

2014. 

Andere studies in binnen- en buitenland melden nog andere percentages. 

Buitenlandse uitkomsten mogen alleen, zoals wij hieronder in dit artikel hebben 

gedaan, onder voorbehoud worden gebruikt. Tussen de officiële 0% verlies van de 

EU, de 3 of 5% van EZ, de 10% van KEMA, de 25% van Lukkes en de 100% 

berekend door een van ons (CIP)5 ligt een alarmerend verschil. Alarmerend omdat 

de investeringen voor de molen bouw geen onmisbare bijdrage leveren aan de 

stroomvoorziening. Wij geven twee voorbeelden om deze stelling te illustreren. 

A. Gedurende een aantal weken per jaar is de stroomproductie uit 

windmolens in heel West Europa nul of ten hoogste enkele procenten van 

het nominale vermogen. Dit is tot nu toe in de publieke discussie 

veronachtzaamd. De consument merkt het niet, omdat conventionele 

eenheden het gat vullen. Daarentegen is uitvallen van de stroom in een 

deel van het land voorpaginanieuws. Windstroom is niet gelijkwaardig aan 

klassiek opgewekte stroom. Zonder opslag biedt wind geen 

leveringszekerheid. 

B. Zodra windenergie meer dan enkele procenten van de stroombehoefte 

dekt, daalt de stroomprijs als het hard waait. Hiervoor bedacht het Centraal 

Planbureau al in 20 10 de naam profieleffect. 

Uit belasting op stroom zal de overheid volgens het Energieakkoord de 

windindustrie voor geleverde stroom uit zee 18 miljard Euro exploitatiesubsidie 

verstrekken. Dat is niet het enige, want in dit bedrag zitten niet de al aangegane 

verplichtingen ten bedrage van€ 5,5 miljard voor bestaande en al aanbestede 

windparken op zee. Deze bedragen zijn nodig om de particuliere investeringen in 

windenergie een gegarandeerd rendement te bieden. Het is meer dan de 

Betuwelijn, de hogesnelheidslijn en de JSF vliegtuigen samen kosten6• 

Bij zulke bedragen is het essentieel te weten in hoeverre het besparingsdoel 

gediend wordt. Men kan van€ 23,5 miljard ook op andere manieren nut hebben. 

En de besparingsdoelen zijn langs andere weg, zoals verhoging van de energie 

efficiëntie goedkoper te bereiken. 

Merk op dat de maatschappelijke kosten van duizenden molens in het landschap 

in geen enkele kostprijsberekening worden meegenomen. 

In dit artikel zullen wij daarom op basis van de nu aanwezige kennis berekenen 

wat Nederland mag verwachten van de brandstofbesparing en C02 uitstoot 
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vermindering als gevolg van de molenbouw. Daarbij is het goed steeds de cijfers 

in de volgende tabel goed voor ogen te houden. 

Tabel 1. 

. . .... ii p)� 10ï5 )��/� i 
lioo4s PJ 1 

r . 
!Huidige situatie (2011)7. 
!Totale energie import en winning Nederland 
1 

i 1n Nederland verwerkt+ verbruikt 
!Nederlands verbruik 
!Nederlands elektriciteitsverbruik 
!Windstroomproductie in 2023a 
l 
loe windbijdrage in 202ii�·bÜ, . 
!overigens ongewijzigde inzet als in 2011: 

113443 PJ8 
13245 PJ 
1422 PJ 

!104 PJ 

!Van het elektriciteitsverbruik \25% 
Ivan het Nederlands energieverbruik 13,2% 
!van de energie hier verwerkt en verbruikt !0,8% 

1 

!Van de totale Nederlandse energie import & winning I0,5% 
... : ... ·.vvv.-••.W•-·-•.v•·v·w·-••-••-••-•�··•··----'""'·'"'"'·'�•-v•W·'"'"'"'"'-'""'"'"-·•�v.vwvVVw•·....,•-·--•·w•••••m.••w•••••-·••w.•·.·v··.·.·.·v·v.••.w•••·-·-·•·•••••• , . . '. .. ,,.••••-•v.Vo'"'"-"'"-"·"""-'"M""'"""°""'....,·""·'·'""''J 

a) De windstroom productie in 2023 is berekend voor 6 GW op land met een 

capaciteitsfactor (CF) van 25% en 4,5 GW op zee met een CF van 40%. 

D.w.z. indien de molens zouden doen wat de regering verwacht, zullen zij een half 

procent van onze energie import en winning, of 0,8% van wat wij verwerken en 

verbruiken en 3,2% van wat wij aan energie gebruiken, gaan leveren. En voor die 

fractie zullen land en zee bezaaid zijn met molens. In de afgelopen jaren nam de 

efficiëntie waarmee wij met energie omgaan jaarlijks met ongeveer 1 % toe. In een 

jaar besparen wij dus nu al meer dan de toekomstige molenproductie. Een 

miniem schepje er bovenop, zodat dit 1,05% wordt, is met wat 

overheidsstimulering reëel haalbaar. Daarmee zijn we in 2023 zonder molens 

even ver als met molens. 

Kortom de wind bijdrage volgens de officiële verwachtingen is futiel en zoals uit 

het navolgende zal blijken, is het in werkelijkheid nog minder. 

Hieronderworden aan de hand van praktijkuitkomsten 3 effecten besproken, die 

de bijdrage van wind energie verminderen. 

1. Niet inpasbaar overschot aan windstroom in periodes van veel wind. 

2. Rendementsverliezen van bestaande centrales veroorzaakt door de 

bijdrage van wind energie. 

3. Energie gebruikt om de turbines te bouwen, te plaatsen en aan te sluiten 

op het bestaande net. 
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1. Overschot aan windstroom. 
Nederland verkeert in vergelijking met andere Europese landen in de meest 

ongunstige situatie. De enige techniek van stroomopslag die economisch 

verantwoord is, waterkracht, is hier niet beschikbaar om overschotten op te 

vangen. Projecten als OPAC en het Lievense/KEMA energie-eiland zijn nooit van 

de tekentafel gekomen. De tweede mogelijkheid, export van windstroom, wordt 

in de loop van de volgende 10 jaar afgesneden door de toename van windenergie 

in de ons omringende landen. De windsterkte in heel W Europa is sterk 

gecorreleerd. Dus als het in Nederland hard waait, dan geldt meestal hetzelfde 

voor de hele regio. Wanneer er 10,5 GW aan windmolens in Nederland staan, dan 
zullen wij de bijbehorende problemen zelf moeten oplossen. Tot die conclusie 

kwam ook de KEMA1°. 

Het probleem van de overschotten aan windstroom is al vroeg onderkend. De 

groep Windenergie in Delft heeft hier al in 2008 aan gewerkt. In februari 2009 
meldde De Ingenieur in een bespreking van het proefschrift van Ummels9, dat 

grootschalige inpassing van windenergie geen probleem is. Dat is onjuist. 

De powerduurcurves in figuur 1 zijn overgenomen uit het proefschrift met 

toevoeging van de horizontale lijn op 10 GW. 

Figuur 1. 
22 . ...-�.,.,.......,,.,,..._�.......,.�--........-��_,,..,.,,�� .......... ��---��.....--��..........---. 

20 
18 

� 16 ,, 

� 
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1 - load 
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Figure 2, 12: Load�k�s:s-wind power dunttion curves for ()-l2GW installcd capadty. 

De bovenste curve is opgebouwd, door de vraag naar stroom voor ieder van de 

door TenneT in een jaar geregistreerde 8736 uren te rangschikken naar aflopende 

waarde. De curven daaronder zijn op dezelfde manier verkregen door de vraag 

naar stroom te verminderen met de windproductie in elk van de 8736 uur en 
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daarna die punten weer te rangschikken naar aflopende waarde. De 

windproductie is uitgerekend door de windkracht gegevens van het KNMI van het 

jaar 2005 te vermenigvuldigen met de opbrengstkarakteristiek van een 

windmolen. Let wel: De methodiek maakt, dat punten die verticaal boven elkaar 

liggen niet a priori op hetzelfde tijdstip gemeten zijn. 

Een basislast wordt in de figuur weergegeven door een horizontale lijn. 

De vraag is nu: Hoe groot is het 'must run' vermogen van het Nederlandse 

('fossiel' en nucleair gedreven) generatorpark? Dit is het minimum vermogen 

waaronder de stroomvraag minus wind productie niet mag zakken om de 

generatoren bedrijfsklaar te houden. Het antwoord van de windindustrie is: "Het 

minimum vermogen zal zover naar beneden gebracht worden als nodig om de 

verliezen verwaarloosbaar te doen zijn." 

Uit de grafiek kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

• De horizontale lijn bij 10 GW geeft aan, dat bij 10 GW must run vermogen er 

aanzienlijke overschotten in windenergie zullen optreden. 

• Integratie van de '12 GW wind' curve onder de horizontale 10 GW lijn laat zien, 

dat in dat geval de 'curtailment' (=de niet plaatsbare productie) 40% is. Ofwel, 

dat 40% van de totale windstroomproductie niet ingepast kan worden in het 

Nederlandse stroomnet. 

•Trekken wij de 'must run' lijn op 5 GW, dan is de curtailment bij 12 GW 

windvermogen minder dan 10%. 

Het is moeilijk om het actuele must run vermogen te bepalen, omdat dit afhangt 

van de situatie op de stroommarkt. In opdracht van de energiebedrijven Delta, 

Essent, Eneco en Nuon en de Algemene Energieraad onderzocht de KEMA al in 

2010 het inpassingsprobleem10• De conclusie was, dat bij 9 GW wind er 1,5 TWh 

(5,4 PJ) verloren gaat en bij 12 GW wind 5 TWh (18 PJ). 

Lineair interpolerend is bij 10,5 GW het verlies 11, 7 PJ. De jaarproductie van 10,5 

GW windvermogen is volgens tabel 1 gelijk aan 104 PJ, dus het verlies komt op 
11%. 

In een studie van de Ierse elektriciteitsproductie11 staat een grafiek gebaseerd op 

gemeten inpasverliezen als functie van het aandeel wind in het totaal: 

0011 

16 

237 van 247



Stichting Verplaats Windmolens Hollandse Kust 

2. 

Wind curtailment(%) versus wind energy production{%) 

%loss 
35 '""··--·-- ·-"" ' " '""'"'" '""""'''"'"''""""''" """'""'"'" '""'"''' "'' " ""'-'"" ' "' '"'" '""'"'"'' ' " ' ' '"'' '"' '" '' '" "' ' '"' " ""'" '�---·-- -- --- --· 

0 lO 20 30 40 50 60 

Total wind energy production(%) 

Deze grafiek, gebaseerd op praktijkgegevens komt uit op 9 procent verlies bij een 

windaandeel van 25%. Hierbij moet worden aangetekend, dat Ierland over enige 

waterkracht beschikt. Dat is een goede buffer voor windfluctuaties. Dus de 

verliezen in Nederland zullen hoger zijn. Het must run vermogen in Ierland is 

uitgerekend uit de gegevens van EIRGRID en bedraagt 1,3 GW. De mix van fossiele 

brandstoffen is ongeveer gelijk aan de Nederlandse, maar in Ierland staat geen 

WKK vermogen. (WKK=warmte-krachtkoppeling, een efficiënte manier van 

stroom en warmteopwekking. Die is in gebruik in industriële bedrijven en de 

Nederlandse tuinbouw.)Het Nederlandse verbruik is 5 maal zo groot als het Ierse, 

dus bij gelijkblijvende omstandigheden is het must run vermogen in Nederland 5 x 

1,3 GW = 6,5 GW. Hier komt bij de 0, 7 GW van Borssele12 en een gedeelte van de 

7 GW WKK vermogen. Dit brengt het must run vermogen in Nederland op 8 tot 9 

GW. 

De conclusie is, dat de overschotten van windenergie in Nederland in 2023, 
wanneer de plannen zijn gerealiseerd tenminste 10% zullen bedragen. 

2. Rendementverliezen veroorzaakt door de windbijdrage. 
De meest directe manier om de C02 uitstoot te berekenen is door het 

brandstofverbruik van de centrales op te tellen. Helaas worden deze getallen niet 

gepubliceerd en voelt de regering niet de behoefte om op deze enige 
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onomstreden manier het effect van wind energie te doen meten. Hierdoor moet 

elke beschouwing over de invloed van windstroom op het brandstofverbruik van 

de fossiel gestookte centrales uitgaan van indirect bepaalde getallen voor C02 

productie ofwel brandstof verbruik. 

De Ierse netbeheerder EIRGRID leidt het brandstofverbruik af uit de 

stroomproductie en het vermogensafhankelijk rendement van op constant 

vermogen werkende generatoren. De rendement vermindering ten gevolge van 

het op- en afregelen van fossiel gestookte generatoren is niet verdisconteerd in 

deze berekeningen evenmin als het brandstofverbruik van de draaiende reserve. 

De gebreken van die methode zijn al eerder besproken14• Er zijn vier studies 

afkomstig uit 3 landen, die de inpasverliezen berekenen uit praktijkgegevens. Het 

energieakkoord mikt op 25% wind bijdrage, maar de studies hebben betrekking op 

gevallen met minder wind. De inpasverliezen nemen toe met de windbijdrage, 

dus de resultaten zijn ondergrenzen. 

A. Spanje. 
Guthierrez et al publiceerden over de inpassing van windenergie in het Spaanse 

energiesysteem13• Zij gebruikten de EIRGRID methode om het brandstofverbruik 

te berekenen. In 2011 was de windbijdrage in Spanje 14,7% van het totaal aan 

opgewekte stroom. Niet alle Spaanse centrales werden op- en afgeregeld om te 

compenseren voor de variaties in wind bijdrage. De daarvoor wel gebruikte 

centrales genereerden 62% van het totaal aan stroom, dus voor een vergelijking 

met Nederland dient het effect van de windbijdrage berekend te worden over dat 

deel van het systeem. De windbijdrage verminderde de productie van deze 

centrales met 28%. Uit de gegevens van Guthierrez et al kunnen de volgende 

getallen worden afgeleid: 

• De totale C02 uitstoot van het systeem met wind is 87,2 megaton. 

• Fossiel plus wind produceren 151300 GWh stroom. 

• De C02 uitstoot voor 151300 GWh stroom, maar fossiel opgewekt is 97,6 

megaton. 

• De besparing door 42000 GWh windstroom is 97,6- 87,2 = 10,4 megaton 

of 10,7%. 

• De vermindering van de C02 uitstoot is 246 g/kWh. 

Die vermindering is minder dan de besparing in C02 uitstoot volgens de 

verwachtingen indien alleen gas zou zijn gebruikt om de wind te balanceren. 

B. Ierland. 

De Ierse energieautoriteit, EIRGRID, geeft gedetailleerde numerieke informatie 

over de stroomproductie, per kwartier: de totale vraag, de C02 uitstoot, de 

fossiele productie en de windproductie. EIRGRID leidt het brandstofverbruik af uit 

0011 

18 

239 van 247



Stichting Verplaats Windmolens Hollandse Kust 

de stroomproductie en het vermogensafhankelijk rendement van op constant 

vermogen werkende generatoren. Daaruit is het rendement van vervanging van 

fossiel door wind af te leiden. Hierover zijn twee publicaties verschenen, die beide 

de gegevens van 2011 gebruiken. 

Udo14 laat zien, dat het rendement van de windbijdrage varieert van 40% tot 100% 

afhankelijk van de beschikbaarheid van waterkracht in het systeem. Het 

gemiddelde over het jaar 2011 was 70% in deze analyse, dus een verlies van 30% 

t.o.v. de EZ-EU rekenwijze. 

Wheatley15 heeft een uitgebreidere analyse gemaakt van het Ierse systeem voor 

datzelfde jaar. Naast de EIRGRID data verzamelde hij die over het feitelijk 

brandstofverbruik van de producenten. In zijn woorden: 

"Based on an emissions model and 1/2-hourly generation time-series for each grid 

connected thermal generator, it is shown that wind power saved 0.28 

tonCO/MWh on average1 relative to an average carbon intensity in the absence of 

wind of 0.53 tonCO/MWh. 1' 

De relatieve opbrengst berekend uit deze analyse is 0,28/0,53 = 53%, dus een 

verlies van 4 7%. Dit getal is dichter bij de waarheid dan de 30% gevonden in ref. 

14 dat is berekend met de EIRGRID data. 

C. Colorado. 

De BENTEK studie 'How less became more'15 maakte gebruik van de officiële 

emissie gegevens van het EPA (Environment Protection Agency, vergelijkbaar met 

ons milieu ministerie) van voor en na de opbouw van het windvermogen en 

vergeleek die. De studie houdt rekening met het effect van im- en export van 

stroom over de staatsgrenzen. In dit geval van wind compensatie door 

kolencentrales blijkt de totale C02 uitstoot hoger met, dan zonder wind. 

De conclusie uit deze studies is dat de brandstofbesparingen van 25% windstroom 

in een systeem zonder waterkracht en zonder significante exportmogelijkheid ten 

hoogste 50% tot 60% bedragen van wat tot nu toe in beleidsdocumenten wordt 

gesteld, als gevolg van rendementsverliezen. 

3. De zelfenergie van windmolens. 
De economische levensduur van een molen wordt door de SDE+ regeling op 15 

jaar gesteld. De periode van terugwinning van de zelfenergie - de energie 

verbruikt bij de molenfabricage en plaatsing - moet daarmee vergeleken worden. 

De windindustrie geeft toe, dat een molen 6 maanden moet draaien om de 

zelfenergie terug te verdienen. Berekeningen gemaakt door auteurs met minder 

belang bij de windindustrie komen uit op hogere getallen. 

A. Ir. J. van Oorschot, directeur R&D van Volker Wessels Stevin, betrokken bij 

de plaatsing van de molens, berekent dat het 1,5 jaar kost voor een molen 
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zijn eigen energie heeft gegenereerd11• 

B. F. Uda18 berekent, dat een molen met een capaciteitsfactor van 25% er 11,5 

maanden over doet om zijn eigen energie op te wekken. Die berekening is 

gebaseerd op gegevens uit een studie gedaan in Sydney19• 

Indien wij van de laagste waarde voor het verlies uit beide berekeningen uitgaan, 

resulteert een verlies van 7%. (Een terugverdientijd van 1 jaar bij een levensduur 

van 15 jaar.) Deze berekeningen stoelen echter op officiële energie opbrengst en 

fossiel vervangings cijfers van de molens. In de voorgaande sectie bleek dat de 

werkelijke besparing door inpassingsverliezen, dus het terugverdienen van voor 

bouw en installatie van de molens benodigde energie 50% minder is. 

Terugverdienen duurt dus twee maal zo lang. Ook de stroomoverschotten leveren 

geen bijdragen, dus verdienen niets terug. Bij gevolg is het verlies door 

zelfenergie meer dan twee keer zo groot, dus >14%. 

4. Resultaat van deze besparingverminderingen. 

De verliezen bij inpassing van 25% wind in het net zijn: 

Stroomoverschot -10% 

Inpassing -50% 

Zelfenergie -14% 

Het stroomoverschot, de 'curtailment', is onafhankelijk van de andere twee, dus 

de totale wind productie neemt af met 10%. De rest moet ingepast worden, dus 

de brandstofbesparing is 0,5 x 0,90 = 0,45 van de totale productie. De zelfenergie 

komt ten laste van de brandstofbesparing na inpassing in het systeem. Zij is 14% 

van de totale productie, dus de volle 14% moet afgetrokken worden van de 

restbesparing. 

Het resultaat is, dat na aftrek van de verliezen netto ten hoogste 31% van de 

totale productie als brandstof- c.q. COi besparing overblijft. O.i. zijn daarom 

investeringen in grootschalige toepassing van sterk fluctuerende 

energiebronnen zonder energieopslag onverantwoord. 

Voor een fractie van de kosten van het windavontuur in het energieakkoord zou 

met 0,05% meer energiebesparing dan de thans gebruikelijke van 1% 's jaars meer 

besparing en minder C02 uitstoot worden bereikt. 

5. Discussie. 

In bovenstaande berekening zijn overal waar twijfel bestond waarden gebruikt die 

het gunstigst zijn voor de windindustrie. Bovendien zijn de volgende factoren niet 

meegenomen omdat gegevens ontbraken. 

• De bouw en de plaatsing van de molens zijn niet de enige activiteiten en 
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installaties die energie kosten. Ook de bekabeling en netaanpassing vergen 

een energie-investering. Daarbij komt nog dat het windavontuur 

uitbreiding van het gewone net vergt. Die activiteiten zijn zo 

veelomvattend dat men bijvoorbeeld in Duitsland er jaren mee achter is. 

Data ontbreken om hieromtrent een hard cijfer te noemen maar het is 

waarschijnlijk dat deze energie-investering in dezelfde orde van grootte is 

als die van de zelfenergie. 

• Wanneer windmolens niet produceren vergt de erin aanwezige apparatuur 

wel stroom. Bij Duitse windparken op zee met ontbrekende netaansluiting, 

moesten daarvoor halsoverkop noodvoorzieningen worden getroffen. In 

hoeverre dit zelfverbruik in de productiecijfers is verdisconteerd is 

onbekend. In het beste geval verandert het niets aan onze uitkomsten, 

anders zouden die verder in ongunstige zin moeten worden bijgesteld. 

• 1 n verschillende studies is brandstofverbruik afgeleid van de 

elektriciteitsproductie en prestatiecurven van de generatoren. Dat 

betekent dat rendementsverlies tijdens het op- en afregelen niet is 

verdisconteerd evenmin als brandstofverbruik tijdens het draaien zonder 

productie om vlug inschakelen mogelijk te maken. Alleen indien voor het 

brandstofverbruik werkelijke input gegevens gebruikt zijn, vervalt dit 

bezwaar. 

• De capaciteitsfactoren van de molens, 25% voor molens op het land en 

40% op zee in de officiële verwachtingen zijn voor de beschouwde periode 

te optimistisch. Indien toekomstige molens op een gunstige locatie dat al 

ooit zouden halen, hebben we ook te maken met een deel oudere molens. 

Voorts staan molens soms wegens onderhoud stil. 1 n 2010 was de 

capaciteitsfactor van alle bestaande Nederlandse molens samen 23%. 

Molens hebben voorzien en onvoorzien uitval en onderhoud. Hoe ouder ze 

zijn hoe vaker. Onlangs werd bekend dat het productieverlies per jaar -

1,6% +/- 0,2% blijkt te zijn20• Deze factor vermindert de totale productie in 

de levensduur van 15 jaar met 10%. Aan het eind van die periode is die 

zelfs 22% minder(!). 

• Windmolens vergen onderhoud dat ook energie kost. Dit zal vooral op zee 

beduidend zijn en per geleverde eenheid energie ordes van grootte hoger 

dan voor fossiele brandstof in centrales op het land vanwege de geringe 

energielevering per onderhoudslokatie in het geval van wind. 

• De windstroom van zee moet over grotere afstanden getransporteerd 

worden dan bij conventionele stroom gebruikelijk is. Daarbij treden 

verliezen op zowel in de kabels als in de transformatoren. (Bij windstroom 

op land is het gunstiger.) Aan gelijkstroom transport kleven per kilometer 

minder transportverliezen, maar daar treden extra omvormerverliezen bij 

op (thyristors!). 
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Alles bijeen zal de feitelijke besparing niet uitkomen boven 30% van de verwachte. 

Hetgeen in 2023 de windbijdrage aan de Nederlandse energie import en 

winning tot minder dan 0,2% terugbrengt. Deze 0,2% is het soulaas dat de wind 

ons biedt wanneer onbetrouwbare leveranciers vervelend doen. Intussen 

ontsieren de molens dan overal het landschap, verlagen de waarde van 

onroerend goed, bemoeilijken de navigatie op zee en vergroten daarmee de 

kans op aanvaringen. De bereikte besparing is minder dan 0,3% van de energie 

die wij in Nederland verbruiken en verwerken21 en 1% van het eigen verbruik. 

Conventionele bedrijven, die inspringen als de wind het laat afweten, zullen de 

kosten van het 'stand by' draaien niet meer kunnen opbrengen. Zij gaan die in 

rekening brengen, zoals aangekondigd door Peter Terium, CEO van RWE. 

De prijs die de gemeenschap zal betalen voor besparing van fossiele brandstof en 

C02 uitstoot met windmolens is meer dan drie maal hoger dan beloofd. 
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VisNed heeft kennis genomen van de ontwerp Kavelbesluiten 111 en IV van windgebied Hollandse Kust 

Zuid. Hoewel het plaatsen van windparken binnen de 12 mijlszone de druk op het ruimtegebruik 

buiten de 12 mijlszone zou doen moeten afnemen plaatsen wij toch enkele vraagtekens. 

Als percentages worden 0,11% en 0,18% van het bevisbare NCP genoemd en dat dit voor de visserij 

bij beide kavelbesluiten een beperkt negatief effect zou hebben. Hoewel de cumulatie wel genoemd 

wordt tegen het licht van de ontwikkeling van andere kavels, wordt deze niet gekwantificeerd met 

het oog op ander toenemend en bestaand ruimtegebruik op het NCP. 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. Zoals bekend zijn visgronden niet simpelweg op een 

andere locatie in gelijke mate voorhanden. De percentages geven dus een zeer scheef beeld. Ook 

plaatsen wij vraagtekens bij 'bevisbaar oppervlak.' Er wordt niet beschreven wat hier onder valt en 

hoe dit begrip is gedefinieerd. Wat voor een boomkorvisser bevisbaar is kan voor een pulsvisser of 

bijvoorbeeld een flyshootvisser volkomen ontoegankelijk terrein zijn. Gebiedsverlies kan grote 

gevolgen hebben voor de specifieke vissers die daar hun bestekken hebben, en de gemeenschappen 

waartoe zij behoren. Om inzicht in de consequenties voor de visserijsector te krijgen is het 

gebiedspercentage in onze ogen dus een onjuist instrument. Deze methode bagatelliseert de 

gevolgen voor de visserij door deze als zeer beperkt te kenschetsen, door het verloren gebied als 

percentage van het 'bevisbaar oppervlak' uit te drukken. Verder bestaat een windgebied uiteraard 

niet in isolatie, maar is het onderdeel van een veelheid aan gebiedsbeperkende maatregelen en 

ontwikkelingen. In plaats van het gebiedspercentage zal men de werkelijke schade voor de 

betreffende bedrijven en gemeenschappen in kaart moeten brengen en kwantificeren. 

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. 

Juist de eerder genoemde cumulatie zorgt er uiteindelijk voor dat ook andere vissers met de 

gevolgen van deze kavelbesluiten worden geconfronteerd. Zo is er sprake van grotere druk op de 

andere visgebieden, dus verlies van opbrengst. Deze zogeheten 'displacement' effecten door 

verplaatsing van visserijactiviteiten zijn dan ook niet voldoende onderzocht. 

Dit werd voor de ontwerpkavelbesluiten 111 en IV opgetekend als "naar verwachting gering". Wij 

herhalen nogmaals dat dit geen recht doet 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 "lastig 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 ook onderzocht moeten worden. 

Nogmaals, VisNed vindt dat in de ontwerpkavelbesluiten dus geen recht zal worden gedaan aan de 

reële gevolgen voor de vissers die in het betreffende gebied hun activiteiten ontplooien en anderen 

die door 'displacement' ook in de knel kunnen raken. 

Er wordt vermeldt dat doorvaart conform de Beleidsnota Noordzee (2016-2021) voor vissersschepen 

tot 24 meter in het windpark wordt toegestaan. VisNed heeft in de besprekingen omtrent de 

ontwikkeling van het kader Medegebruik en Doorvaart haar argumenten neergelegd waarom 

doorvaart tot 45 meter scheepslengte voor de kottervisserij noodzakelijk is. Het voert daarom te ver 
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om in het kavelbesluit de 24 meter te benoemen; dit moet in het kader Medegebruik en Doorvaart 

worden uitgewerkt. Zo is op 22 maart de motie Geurts (29664-143) aangenomen waarin wordt 

opgeroepen om ook scheepslengtes tussen 24 en 45 meter mee te nemen in de k omende 

proefperiode in dit kader. 
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