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Woord vooraf 
 
Van vrijdag 15 juni 2018 tot en met donderdag 26 juli 2018 lag het ontwerpkavelbesluit ter inzage 
voor ‘KAVEL V HOLLANDSE KUST (NOORD)’. Een ieder kon naar aanleiding van het 
ontwerpkavelbesluit een zienswijze inbrengen. Overheden konden een reactie geven. 
 
Waarom is dit project nodig? 
In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de energie uit duurzame energiebronnen 
moet komen. Om dat doel te halen, moet Nederland onder andere meer windenergie opwekken op 
land en op zee. De overheid heeft drie gebieden op de Noordzee aangewezen waar nieuwe 
windparken worden gebouwd. TenneT zorgt voor de elektriciteit die deze energie naar het landelijke 
elektriciteitsnet op het vasteland brengen. 
 
Tot 2023 gaat het in totaal om 3.500 megawatt (MW) aan nieuwe windenergie vanaf zee. Dat is 
ongeveer evenveel als het jaarlijkse stroomgebruik van 3,5 miljoen huishoudens, bijna de helft van 
alle Nederlandse huishoudens. De realisering van windparken op zee helpt dus mee aan een 
aanzienlijke verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. 
 
Windenergiegebied Hollandse Kust (noord) is een van de drie gebieden die de overheid heeft 
aangewezen om nieuwe windparken te bouwen. De andere gebieden liggen voor de kust van Zeeland 
en Zuid-Holland. 
 
Welke procedure wordt gevolgd?  
Op grond van de Wet windenergie op zee kan de minister van Economische Zaken en Klimaat in 
overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 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 kavel ligt meer 
dan 18,5 kilometer uit de kust. 
 
Voor het ontwerpkavelbesluit is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het 
milieu en de gebruiksfuncties op de Noordzee in beeld te brengen. 
 
Informatieavond 
Er is één inloopavond georganiseerd, waar medewerkers van de verschillende betrokken overheden 
en van TenneT aanwezig waren om vragen te beantwoorden. De inloopavond vond plaats op 19 juni 
2018 van 19.00 uur tot 21.00 uur in het Strandhotel Het Hoge Duin, Rijckert Aertszweg 50 in Wijk aan 
Zee. Men kon hier formeel een zienswijze of reactie geven op het ontwerpkavelbesluit. 
 
Zienswijzen en reactie 
Op het ontwerpkavelbesluit zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 15 zienswijzen binnengekomen 
(waarvan 15 uniek) en 2 reacties van overheden. De zienswijzen en de reacties zijn integraal 
opgenomen in deze bundel. U kunt deze inspraak- en reactiebundel downloaden van www.bureau-
energieprojecten.nl.  
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Registratie en verwerking  
De ontvangen zienswijzen en reacties zijn geregistreerd. Aan de indieners is een 
ontvangstbevestiging gezonden met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 9 
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 van State. 
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Nr. 31944
14 juni

2018

Kennisgeving ontwerpkavelbesluit V Hollandse Kust (noord), Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 15 juni 2018 tot en met donderdag 26 juli 2018 ligt het ontwerpkavelbesluit ter inzage voor 
kavel V Hollandse Kust (noord). Iedereen kan op het ontwerpkavelbesluit reageren door het indienen 
van een zienswijze.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
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Wat gaat er gebeuren? 

In de routekaart heeft het kabinet drie gebieden gekozen waar de komende jaren windparken op zee 
kunnen worden ontwikkeld. Na Borssele en Hollandse Kust (zuid), is begin 2017 gestart met de 
uitwerking van het windpark in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) op minimaal 18,5 
kilometer afstand van de kust met een vermogen van circa 700 MW. Voorafgaand aan de realisatie, 
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worden de plannen voorgelegd aan en besproken met belanghebbenden.

Waarom is dit project nodig? 

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de energie uit duurzame energiebronnen 
moet komen. Om dat doel te halen, moet Nederland onder andere meer windenergie opwekken op 
land en op zee. De overheid heeft drie gebieden op de Noordzee aangewezen waar nieuwe windpar-
ken worden gebouwd. TenneT zorgt voor de elektriciteit die deze energie naar het landelijke elektrici-
teitsnet op het vasteland brengen.

Tot 2023 gaat het in totaal om 3.500 megawatt (MW) aan nieuwe windenergie vanaf zee. Dat is 
ongeveer evenveel als het jaarlijkse stroomgebruik van 3,5 miljoen huishoudens, bijna de helft van 
alle Nederlandse huishoudens. De realisering van windparken op zee helpt dus mee aan een aanzien-
lijke verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening.

Windenergiegebied Hollandse Kust (noord) is een van de drie gebieden die de overheid heeft 
aangewezen om nieuwe windparken te bouwen. De andere gebieden liggen voor de kust van Zeeland 
en Zuid-Holland.

Welke procedure wordt gevolgd? 

Op grond van de Wet windenergie op zee kan de minister van Economische Zaken en Klimaat in 
overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit voor elk 
windpark een kavelbesluit nemen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaar-
den een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De betreffende kavel ligt meer dan 18,5 
kilometer uit de kust.

Het gaat hier om het volgende kavelbesluit:
• Ontwerpkavelbesluit V windenergiegebied Hollandse Kust (noord)

Voor het ontwerpkavelbesluit is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het 
milieu en de gebruiksfuncties op de Noordzee in beeld te brengen. U kunt nu reageren op het 
ontwerpkavelbesluit en de onderliggende stukken, waaronder het MER.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt het ontwerpkavelbesluit, het MER en andere onderliggende stukken van vrijdag 15 juni 2018 tot 
en met donderdag 26 juli 2018 digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u 
deze stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op de volgende locaties:
• Gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk
• Gemeente Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Informatieavond 

U bent welkom bij de informatieavond die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen 
met de initiatiefnemers en andere betrokkenen organiseert.
Thema van de informatieavond is: Windpark voor de Noord-Hollandse Kust en netaansluiting op land. 
Bij de informatieavond vindt u informatie over:
• het ontwerpkavelbesluit V en de bijbehorende milieueffectenrapportage voor het windpark op zee;
• het voorkeursalternatief voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west 

Alpha). Hiermee wordt het windpark op zee op het landelijk hoogspanningsnet aangesloten.
Die bijeenkomst vindt plaats op:
• 19 juni 2018 in het Strandhotel Het Hoge Duin, Rijckert Aertszweg 50 in Wijk aan Zee

Vooraf aanmelden is niet nodig. De informatiebijeenkomst is van 19.00 uur tot 21.00 uur. Bij de 
inloopbijeenkomst vindt u informatie over de projecten en over de procedure. Er zijn deskundige 
medewerkers aanwezig aan wie u uw vragen kunt stellen.

Hoe kunt u een zienswijze indienen? 

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In een zienswijze laat u 
weten wat u vindt van het ontwerpkavelbesluit en het milieueffectrapport. U kunt hierbij denken aan:
• Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit of in het MER?
• Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
• Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?
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• Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?
We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van het ontwerpkavelbesluit, het milieueffectrap-
port of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

U kunt een zienswijze indienen van vrijdag 15 juni 2018 tot en met donderdag 26 juli 2018. Dat kan op 
verschillende manieren:
• Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘kavel V 

Hollandse Kust Noord’. U kunt niet reageren per e-mail.
• Per post door een brief te sturen naar

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt ‘kavel V Hollandse Kust (noord)’
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangst-
bevestiging sturen.

• Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen is er tijdens de inloopbijeenkomst een notulist 
aanwezig. U kunt ook op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen met Bureau Energiepro-
jecten via 070 379 89 79.

Wat is de verdere procedure? 

De ontvangen zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken bij het vaststellen van het defini-
tieve kavelbesluit. De Commissie voor de milieueffectrapportage brengt een advies uit over het 
milieueffectrapport.

Het definitieve kavelbesluit en het MER komen ter inzage te liggen. Dit wordt aangekondigd in onder 
andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Alleen als u 
nu een zienswijze indient, kunt u later beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Wilt u meer weten? 

Meer informatie over ’Kavel V Hollandse Kust Noord’ en alle bijbehorende stukken vindt u op 
www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau 
Energieprojecten bellen via 070 379 89 79.
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Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale reacties en zienswijzen 

In onderstaande tabellen kunt u met het registratienummer het nummer van de reactie of zienswijze 
opzoeken. De reacties zijn vanaf pagina 11 opgenomen. De zienswijzen vindt u vanaf pagina 18. 

Zienswijzen en reacties op ontwerpkavelbesluit ‘V HOLLANDSE KUST (NOORD)’ 

 

Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
c22-OB-0001 0001  
c22-OB-0002 0002  
c22-OB-0003 0003  
c22-OB-0004 0004  
c22-OB-0005 0005  
c22-OB-0006 0006  
c22-OB-0007 0007  
c22-OB-0008  R008 
c22-OB-0009  R009 
c22-OB-0010 0010  
c22-OB-0011 0011  
c22-OB-0012 0012  
c22-OB-0013 0013  
c22-OB-0014 0014  
c22-OB-0015 0015  
c22-OB-0016 0016  
c22-OB-0017 0017  
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Alfabetisch overzicht organisaties en reacties / zienswijzen 

Zienswijzen en reacties op ontwerpkavelbesluit ‘V HOLLANDSE KUST (NOORD)’ 

Zienswijze- / 
reactienummer 

Organisatie 

0003 Burgercomité Kustveiligheid DCCM, PETTEN 
R009 Gemeente Bergen, College van Burgemeester en Wethouders, BERGEN NH 
R008 Gemeente Castricum, College van Burgemeester en Wethouders, CASTRICUM 
0013 Nederlandse Aardolie Maatschappij BV, ASSEN 
0014 Nederlandse Vissersbond, EMMELOORD 
0015 NWEA, UTRECHT 
0011 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, ALKMAAR; mede namens Gemeente Den Helder, 

regio Noord-Holland Noord 
0007 Ørsted, 'S-GRAVENHAGE 
0010 Vereniging Participatie Wind op zee i.o. (PWOZ), LEIDEN 
0017 VisNed, URK 
0012 Wintershall Noordzee B.V., RIJSWIJK ZH 
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Reacties R008 en R009 
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CASTRICUM 

Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt Kavel V Hollandse Kust noord 
Postbus 248 
2250AEVOORSCHOTEN 

Domein 
Team 

Contactpersoon 
Telefoonnummer 

Bijlage(n) 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Beleid en Vastgoed 

  
  

Ons kenmerk 
Zaaknummer 

Uw brief van 
Uw kenmerk 

Verzenddatum 

Onderwerp Ontwerp kavelbesluit V Hollandse Kust noord 

Geachte directie, 

0 7 JUL 2018 

u 2018/ 

A• �' o 

c 

l 

.. � 

W r 

UI 18 / 053 6 2 
0 4 JULI Z018 

Door u is het ontwerp Kavelbesluit V Hollandse Kust (noord). mer en bijlagen ter inzage gelegd. 
Ons college heeft kennis genomen van de inhoud van deze stukken. 

Ons college gaat er vanuit dat de reactie van het bevoegd gezag op de inbreng in het kader van de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor dit kavel in deze stukken doorwerking krijgt. We 
hebben moeten constateren dat hieraan slechts ten dele invulling is gegeven. 

De gemeente heeft in de zienswijze op de NRD vooral aandacht gevraagd voor de negatieve 
economische effecten van de ontwikkeling van de parken op de toeristisch/recreatieve sector op 
lokaal niveau, het instellen van een fonds voor kleine ecologische - en duurzaamheids- projecten 
en informatievoorziening bij de strandopgangen. In de vastgestelde NRD wordt hier op ingegaan 
(pagina 65). 
Het bevoegd gezag stelt "dat dit buiten de scope van de Mer valt. Maar in het kavelbesluit 
zal een voorschrift worden opgenomen dat de exploitant van het windpark verplicht een plan van 
aanpak op te stellen om het windpark een actieve bijdrage te laten leveren aan de lokale en 
regionale economie. Een vorm van informatievoorziening over het windpark of een fonds voor 
projecten op het gebied van ecologie en duurzaamheid zijn mogelijkheden die in een dergelijk plan 
opgenomen zouden kunnen worden. Het is echter aan de windparkexploitant om invulling aan het 
plan van aanpak te geven." 

In het ontwerp kavel besluit V Hollandse Kust (noord) is dit op de volgende manier doorgewerkt op 
pagina 81: voorschrift 2 onder 15: "De overheid hecht er belang aan dat het windpark een bijdrage 
levert aan de lokale en regionale economie. De vergunninghouder verstrekt jaarlijks inzicht in de 

Raadl'lulspletn 1. 1902CA Castncum •Postbus 1301. 1900 BH Gastncum 

Tel.: 14 0251 •Fax: (02:>1) 66 12 34 •Internet. www.castrlcum nl •E-mail:gemeentebestuur@castrlcum.nl 
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aan lokale en regionale ondernemingen gegunde opdrachten voor ontwerp, bouw en exploitatie 
van het windpark uitgesplitst naar toeleveranciers, havens, (onder)aannemers en ondersteunende 
dienstverleners en de daaruit voortvloeiende omzet en werkgelegenheid. De eerste rapportage 
wordt uiterlijk binnen twee jaar na de datum van afgifte van de vergunning overgelegd aan de 
Minister van Economische Zaken en Klimaat. Voor het laatst vindt overlegging plaats acht jaar na 
de datum van afgifte van de vergunning ." 

Ons college constateert dat het gestelde door het bevoegd gezag in het NRD geen volledige 
doorwerking heeft gekregen in het ontwerp kavelbesluit V Hollandse Kust (noord). Dus geen 
verplichting tot het opste llen van een plan van aanpak voor een actieve bijdrage aan de lokale en 
regionale econome, geen vorm van informatievoorziening over het windpark en geen fonds voor 
projecten op het gebied van ecologie en duurzaamheid. 

Ons college maakt hier bezwaar tegen en verzoekt het bevoegd gezag om het kavelbesluit aan te 
passen aan het geste lde in de reactie op onze zienswijze op het NRD. De gemeente acht het van 
groot belang om deze onderwerpen op voorhand in een kave lbesluit te regelen. Dit is essentieel 
voor de lokale economie en het strandtoerisme, alsmede voor het maatschappelijk draagvlak voor 
de ontwikkelingen van de windvelden op zee. 

Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met , senior beleidsmedewerker 
RO van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer . Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk U2018/ vermelden? 

Met vriendelijke groet, 
college van Castricum 

PAGINA 2 van 2 

De heer drs. A. Mans 
burgemeester 
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KERN VOOR ZIENSWIJZE TEGEN ONTWERP KAVELBESLUIT V HOLLANDSE KUST 

(NOORD) 

Uit : OntwerpkaveJbesluit V Windenergiegebied Hollandse Kust (Noord) pagina 83 

Voorschrift: 

6. Maatregelen voor het verminderen van hinder door verlichting en het verminderen van de 

zichtbaarheid van het windpark: 
a) Obstakellichten op het hoogste vaste punt op alle windturbines zijn vast brandende 

rode lichten; 

b) Indien de zichtbaarheid tijdens de schemer- en/of nachtlichtperiode meer bedraagt 

dan 5 kilometer, wordt de nominale lichtintensiteit van deze obstakellichten tijdens de 

schemer- en/of nachtlichtperiode tot 30% verlaagd. indien de zichtbaarheid tijdens de 
schemer- en/of nachtlichtperiode meer bedraagt dan 10 kilometer wordt de intensiteit 

tijdens de schemer- en/of nachtlichtperiode tot 10% verlaagd: 

c) Als minimaal vereiste geldt dat de contouren van het windpark verlicht dienen te zijn, 

waarbij, vanuit de cockpit gezien, de afstand op de horizon tussen de afzonderlijke 
lichten op de windturbines niet meer dan 900 meter is. 

d) Op aanwijzing van de Minister van Economische Zaken of de Kustwacht wordt het 

windpark geheel of gedeeltelijk verlicht in het geval van een reddingsoperatie in of in 
de directe omgeving van het windpark. 

e) De mast, de gondel en de bladen van de windturbines worden uitgevoerd in de kleur 

lichtgrijs (RAL 7035). 

Uit vastgestelde NRD ; MUieueffectrapport kavelbesluiten Hollandse Kust Noord oaaina 65 

Reactie document 

4. 
Thema 

Volg 
nr 
Algemeen 
1 Draagvlak 

I instelling 
fonds 

2 Zicht/ 
instelling 
fonds 

Ziens
wijzenr 

R003,R008 

0004 

Samenvatting 
zienswijze 

Indiener pleit ervoor om een 
fonds in te stellen waaruit 
kleinschalige projecten op het 
gebied van ecologie en 
duurzaamheid kunnen worden 
gefinancierd in de kustzone. Dit 
verhoogt het draagvlak voor 
activiteiten op zee. Voorts kan 
informatievoorziening over het 
windpark bij bijvoorbeeld 
strandopgangen een bijdrage 
leveren aan het draagvlak en 
bewustwording van de 
energietransitie. 
Indiener verzoekt om in het 
bestek van kavel V op te nemen 
dat de exploitant van het 
windpark vanuit het beginsel van 
Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid een 
jaarlijkse dotatie stort in een 
regiofonds. Deze dotatie zal 
tenminste €3.250,- per MW 
opgesteld vermogen per jaar 
moeten bedragen. 70% van dit 

Reactie van het bevoegd gezag 

Dit aspect van de zienswijzen valt buiten de scope van 
het MER. In het kavelbesluit zal een voorschrift worden 
opgenomen dat de exploitant van het windpark 
verplicht een plan van aanpak op te stellen om het 
windpark een actieve bijdrage te laten leveren aan de 
lokale en regionale economie. Een vorm van 
informatievoorziening over het windpark of een fonds 
voor projecten op het gebied van ecologie en 
duurzaamheid zijn mogelijkheden die in een dergelijk 
plan opgenomen zouden kunnen worden. Het is echter 
aan de windparkexploitant om invulling aan het plan 
van aanpak te geven. 

Dit aspect van de zienswijzen valt buiten de scope van 
het MER. In het kavelbesluit zal een voorschrift worden 
opgenomen dat de exploitant van het windpark 
verplicht een plan van aanpak op te stellen om het 
windpark een actieve bijdrage te laten leveren aan de 
lokale en regionale economie. Een donatie in een 
regiofonds is een mogelijkheid die in een dergelijk plan 
opgenomen zou kunnen worden. Het is echter aan de 
windparkexploitant om invulling aan het plan van 
aanpak te geven. 
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bedrag zal aangewend moeten 
worden voor energietransitie en 
milieuherstel projecten in Wijk 
aan Zee. De overige 30% gaat 
naar andere kustplaatsjes. Met 
deze aanwending wordt de 
lokale bevolking gecompenseerd 
voor de nadelige effecten (o.a. 
teruglopende toerisme
inkomsten) van de 
horizonvervuiling. 
Indiener wil graag in gesprek / 
meedenken met het Ministerie 
van EconomischeZaken over de 
verdere invulling van de 
economische en 
toeristisch/recreatieve kansen 
die het project biedt. 

ROOS 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
onderzoekt samen met de kustoverheden op welke 
manier economische kansen benut kunnen worden en 
het toerisme kan worden versterkt. Graag zet het 
ministerie de samenwerking voort en werkt het samen 
met Castricum en andere kustoverheden de initiatieven 
op het gebied van toerisme verder uit. 
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gemeente BERGEN 

Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt Kavel V Hollandse Kust (noord) 
Postbus 248 
2250 AE VOORSCHOTEN 

Domein 
Team 
Contactpersoon 
Telefoonnummer 
Bijlage(n) 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Beleid en Vastgoed 

 
  

Ons kenmerk 
zaaknummer 
Uw brief van 
Uw kenmerk 
Verzenddatum 

12 JUL 2018 

18uit02310 

9 juli 2018 

Onderwerp Ontwerp Kavelbesluit V windenergiegebied Hollandse Kust (noord) 

Geachte directie, 

Door u is het ontwerp Kavelbesluit V Hollandse Kust (noord). mer en bijlagen ter inzage 
gelegd. Ons college heeft kennis genomen van de inhoud van deze stukken. 

Ons college gaat er vanuit dat de reactie van het bevoegd gezag op de inbreng in het kader 
van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor dit kavel in deze stukken doorwerking 
krijgt . We hebben moeten constateren dat hieraan slechts ten dele invulling is gegeven. 

De gemeente heeft in de zienswijze op de NRD vooral aandacht gevraagd voor de negatieve 
economische effecten van de ontwikkeling van de parken op de toeristisch/recreatieve sector 
op lokaal niveau, het instellen van een fonds voor kleine ecologische - en duurzaamheids
projecten en informatievoorziening bij de strandopgangen. In de vastgestelde NRD wordt 
hier op ingegaan (pagina 65). 
Het bevoegd gezag stelt "dat dit buiten de scope van de Mer valt. Maar in het kavelbesluit 
zal een voorschrift worden opgenomen dat de exploitant van het windpark verplicht een plan 
van aanpak op te stellen om het windpark een actieve bijdrage te laten leveren aan de lokale 
en regionale economie. Een vorm van informatievoorziening over het windpark of een fonds 
voor projecten op het gebied van ecologie en duurzaamheid zijn mogelijkheden die in een 
dergelijk plan opgenomen zouden kunnen worden. Het is echter aan de windparkexploitant 
om invulling aan het plan van aanpak te geven. " 

In het ontwerp kavel besluit V Hollandse Kust (noord) is dit op de volgende manier 
doorgewerkt op pagina 81: voorschrift 2 onder 15: "De overheid hecht er belang aan dat het 
windpark een bijdrage levert aan de lokale en regionale economie. De vergunninghouder 
verstrekt jaarlijks inzicht in de aan lokale en regionale ondernemingen gegunde opdrachten 
voor ontwerp, bouw en exploitatie van het windpark uitgesplitst naar toeleveranciers, havens, 
(onder)aannemers en ondersteunende dienstverleners en de daaruit voortvloeiende omzet 
en werkgelegenheid. De eerste rapportage wordt uiterlijk binnen twee jaar na de datum van 
afgifte van de vergunning overgelegd aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat. 
Voor het laatst vindt overlegging plaats acht jaar na de datum van afgifte van de vergunning." 

bezoek. Jan Ligthartstraat 4 Alk maar 
www bergen·nh.nl 

correspondenfla:Postbus 175, f860AD Bergen 

info@l>argen-nh nl 

Tel (072) 888 00 00 

Fax (072) 888 01 00 
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gemeente BERGEN 

Ons college constateert dat het gestelde door het bevoegd gezag in het NRD geen volledige 
doorwerking heeft gekregen in het ontwerp kavelbesluit V Hollandse Kust (noord). Dus geen 
verplichting tot het opstellen van een plan van aanpak voor een actieve bijdrage aan de 
lokale en regionale econome, geen vorm van informatievoorziening over het windpark en 
geen fonds voor projecten op het gebied van ecologie en duurzaamheid. 

Ons college maakt hier bezwaar tegen en verzoekt het bevoegd gezag om het kavelbesluit 
aan te passen aan het gestelde in de reactie op onze zienswijze op het NRD. De gemeente 
acht het van groot belang om deze onderwerpen op voorhand in een kavelbesluit te regelen. 
Dit is essentieel voor de lokale economie en het strandtoerisme, alsmede voor het 
maatschappelijk draagvlak voor de ontwikkelingen van de windvelden op zee. 

Tot slot 

Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met   , senior 
beleidsmedewerker RO van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer  

. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 18uit02310 vermelden? 

Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

secretaris 

''. ,-1. JL 
drs.H.Hafkamp 
burgemeester 

2 
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Zienswijzen 0001 tot en met 0017 
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Verzonden: Maandag 18 juni 2018 10: 29 

Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Kavel V Hollandse Kust (noord) 

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

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

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit of in het MER? 
nvt 

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

nvt 

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

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Waarom leggen wij niet eerst alle daken vol met PV-panelen? 

Reactie 

0001 
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Verzonden: Dinsdag 19 juni 2018 17:06 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavel V Hollandse Kust (noord) 

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

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit of in het MER? 
Kan ik niet beoordelen 

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

Kan ik niet beoordelen 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ons belang is dat vanaf de kust dit windmolenpark weer te dichtbij gebouwd gaat worden. 
Laten we nu de nautische 12 mijl grens aanhouden, zodat in ieder geval 
de zichtbaarheid beperkt wordt. Immers de grote verworvenheid van onze kust is het vrije 
zicht naar de "einder". 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Het is sterk aan te bevelen om met het geld wat de overheid bespaart het Offshore 
Windpark Egmond aan Zee (OWEZ)af te breken, gezien het feit dat op ca. 80% van het jaar 
dit park zichtbaar is en dus de "einder" totaal verpest. Dan dient in het vervolg bij het 
Prinses Amaliawindpark de juiste plaats vermeld te worden. Dat is Egmond aan Zee, zoals 
uit uw eigen tekening blijkt en niet de misleidende plaats IJmuiden. 
Tot slot is het natuurlijk wel zo galant om bij de gemeente, die de grootste belanghebbende 
is (Bergen NH) de stukken ter inzage te geven en de informatieavond te organiseren. 

Reactie 
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Verzonden: Woensdag 20 juni 2018 00:03 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavel V Hollandse Kust (noord) 

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

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Burgercomité Kustveilgheid DCCM 

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit of in het MER? 
Het MER houdt geen rekening met de snel toenemende zeespiegelstijging. 

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

Door de snel stijgende zeespiegel kunnen onze harde kustwerken niet mee groeien met de 
zandige kust. Er zal dus een nieuwe kust gerealiseerd moeten worden waarbij deze geplande 
windmolens een economische bijdrage kunnen worden. De bestuurders in den Haag kunnen 
dus veel goedkoper werken als het veiligheidsprobleem mee gewogen wordt in deze 
voorstellen. Ook Schiphol in zee kan een bijdrage vormen in onze kustveiligheid. De 
voorstellen liggen al een paar jaar in de bureaula van onze deltacommissaris. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Als belastingbetaler en inwoner van Laag Holland raken deze voorstellen zeker mijn inbreng 
in de veiligheidsbelangen van dit land. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Waterveiligheid is het belangrijkste maar een combinatie met opwekken van schone energie 
zouden politieke steun moeten krijgen. Windmolens zouden op de nieuwe kust veel 
goedkoper gerealiseerd en onderhouden kunnen worden. 

Reactie 
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Dijk oon-en natuurdeel 
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ondergrens bovengrens ondergrens bovengrens 

Totaal miljard€ excl kustuitbreiding 39,5 58,2 38,4 60,6 

onvoorzien 15% 5,9 87 1 5,8 9 1 ' 

totaal miljard € 45,4 67,0 44, 1 69,7 

per jaar miljard € 1, 1 1, 7 0 9  ' 1 ,4 

Totaal miljard € incl kustu i tbreiding 45,8 66� 1 47,6 72 2 ' 

onvoorzien 15°/o 6,9 9,9 7, 1 10,8 

totaal miljard € 52,6 76,0 54.8 83, 1 

per jaar miljard € 1, 3 1,9 1,1 1,7 
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Eb- en vloedkromme tussen Hoek van Holland en IJmuiden 

IJ:m 
Waterpeil na 

gesloten 

spuien 
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Lage aa11voer 
noge r1v1eraanvoer 

Hoge rivieraanvoer 

800 
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7200 

1 OOOm3idag 1 bekken 2 bekkens 3 bekken 

69120 

207360 

622080 

stijging per dag 
0,0576 0,0288 0;0192 

0 1728 " 0 0864 I 0,0576 
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....,..__ ___________ ....,..__ ___ ..,.._ ___ ' 
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Zoals gezegd, 
de rivieren 
stijgen met 

het zeeniveau 
mee 

0003 

RWS 

Economisch risico De kaart presenteert 
de jaarlijkse verwachtingswaarde van de 

economische schade per hectare, één 
van de risicomaten die binnen VNK is 

berekend. Het economisch risico hangt 
sterk samen met de economische waarde 

in een gebied. Woonkernen en 
industriegebieden zijn duidelijk 

herkenbaar in de kaart, op deze locaties 
is veel economische waarde aanwezig 

Van reactief handelen naar 
"" proactief beschermen 
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Hier in perspectief de kantelsluis 

De zeegolven zijn inmiddels door 
golfdempers slechts 1,5 m hoog 

0003 
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Noord-zweden Zuid-zweden 

Landijs 
ca. 2,5 km dik 

aanzienlijke Indrukking 
lithosfeer massacentrum Ijskap 

Lithosfeer 

Denemarken Nederland Zuid-Duitsland Alpen ltallê 

initieel niveau van 
de lithosfeer 

zone van bodemdaling 
bulten de Ijskap 

150-180 km 

beperkte indrukking 
lithosfeer aan ijsfront 

perifere forebulge zone 
rondom de Ijskap 

1000-2000 km 

matig grote opdrukking 
lithosfeer in randzone 
rondom IJs 

uitdempende opdrukking 
lithosfeer op 

grotere afstand 
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it De toekomst van de Waddenzee: een stijgende zeespiegel over een dalende bodem 8200 jr· 
't Een stijgende zeespiegel over een dalende bodem 
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Auteur: Rolf Schutten helm 
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Projecten bedacht door R. van den Haak a 

In 1972 een eigen 
bedrijf opgericht en in 
1993 met pensioen 
gegaan. 
140 patenten. 
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Verzonden: Woensdag 20 juni 2018 13:50 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavel V Hollandse Kust (noord) 

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

Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Adviesgroep  

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit of in het MER? 
Geen idee. 

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

Geachte heer/mevrouw, 

Naar onze mening is de aanleg van windturbineparken in zee te kostbaar, weinig duurzaam 
en bovendien voorbarig. 
Er dient immers een plan te komen voor een klimaatbestendig Nederland en de kans is groot 
dat uw voornemens hier niet in passen, vanwege bekkenaanleg en een luchthaven in zee. 
In het geval van aanleg van een windmolenpark kan er sprake zijn van aanzienlijke 
kapitaalvernietiging. 

Onderstaande tekst en bijgevoegde illustratie geven u een mogelijk toekomstbeeld, waar u 
terdege rekening mee dient te houden. 

Met vriendelijke groet, 

, secretaris 

namens 
Adviesgroep  - integraal waterbeheer 
Secretariaat:  
Tel:  

Email:  
Website:  

0004 
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Een tweede kustlijn 

Men had bij aanleg van de Deltawerken gerekend op 20 cm zeespiegelstijging per eeuw. De 
ontbrekende werken, zeesluizen voor de Nieuwe Waterweg en een dam voor de 
Westerschelde, zijn op de lange baan geschoven. 
Door een snellere stijging zullen de Deltawerken spoedig niet meer voldoen. 
De roep om een tweede kustlijn wordt dan ook steeds luider. 

In een interview zegt ingenieur : 
"We staan weer voor dezelfde ingrijpende keuzes als zestig jaar geleden. 
Door het stijgen van de zeespiegel zijn we weer terug bij af." 
Er zijn diverse voorstellen gedaan om de kust te beschermen met eilanden. 
Onder meer Balance Islands, Tulpeneiland, Vlaamse Baaien 2100 en Emergo-eilanden. 
Projecten die de huidige kust in de luwte leggen. Ze houden de overige nadelen van 
zeespiegelstijging, zoals extra verzilting en stijging van de rivierpeilen, echter niet tegen. 

 stelt het volgende voor: 
"Maak voor de kust een aantal bekkens, handhaaf hierin een gemiddeld peil van O m NAP en 
laat onze rivieren er in uitstromen. Onze rivieren, polders, het IJsselmeer, kortom het gehele 
lage land, kan dan de bestaande dijken en infrastructuur behouden zonder ze op te hogen of 
aan te passen. Binnenlands zal dit plan een aanzienlijke besparing geven. Hierdoor is de 
waterveiligheid gegarandeerd en zijn de problemen met zoetwatervoorziening en verzilting 
definitief opgelost." 

De Haakse Zeedijk: een duurzame klimaatbestendige totaaloplossing. 
Een kilometers brede dijk in zee, die een aantal bekkens omsluit, waarin het peil rond O NAP 
gehandhaafd blijft, biedt rivierwaterberging, beschermt de kust, gaat de verzilting tegen, 
garandeert de zoetwatervoorziening, handhaaft de bestaande waterinfrastructuur, schept 
veilige binnenkustvaart, geeft de havens een betere concurrentiepositie, biedt het 
vrachtverkeer nieuwe doorvoerroutes en geeft extra ruimte aan infrastructuur, natuur en 
recreatie. 

Het rivierwater stroomt via openstaande afsluitbare keringen vrij naar de bekkens. 
Deze eeuw handhaven spuisluizen het niveau van de bekkens. 
De infrastructuur van Nederland hoeft niet te worden aangepast aan de zeespiegelstijging. 
Schepen varen vrij naar de zeedijk om daar eenmaal te schutten. 
De Maasvlakte en Europoort blijven in open verbinding met zee. 
Drijvende golfdempers bevorderen zandaanwas en voorkomen afslag van de nieuwe kustlijn. 

Stap 1: 

Urgent zijn de aanleg van een Westerscheldedam en zeesluizen voor de Nieuwe Waterweg. 
Met een Westerscheldedam wordt het Scheldebekken waterveilig en fungeert de 
Westerschelde als nood berging voor de Schelde. De schutsluizen van de meeste havens, 
dokken en kanalen kunnen daar al open gezet worden. 
Zeesluizen voor de Nieuwe Waterweg zorgen voor verhoogde waterveiligheid in de 
Randstad, voorkomen grootschalig zoetwaterverlies en maken een herijking van de 
landelijke zoetwaterverdeling mogelijk. Rivierwater mag weer naar het Zuidwesten stromen. 

Stap 2: 

0004 
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Een Zuidbekken (van Walcheren tot Hoek van Holland) kan bij hoge zeestanden (sluizen 
gesloten) rivierafvoeren van 20.000 m3/s opvangen gedurende de stormopzetduur (40 uur, 
waarin het bekken niet op zee kan lozen), waarna weer lozing op zee kan plaatsvinden. 
De huidige Oosterscheldekering en Haringvlietsluizen kunnen hierbij behouden blijven. 
De reeds bestaande dammen en keringen geven met het Zuidbekken een dubbele 
waterveiligheid en beschermen de zoetwatervoorraden. 
Het gebied ten oosten van de zeedijk is vrijwel geheel vrij van schutten. 

Stap3: 
Na 2 meter zeespiegelstijging wordt spuien in de volgende eeuw praktisch onmogelijk. 
Vóór die tijd is het noodzakelijk uit te breiden met een Vlaams bekken en een Noordbekken 
en de nationale noodberging tevens te voorzien van voldoende grote pompgemalen. 
Gezamenlijk hebben de vier bekkens een bergingscapaciteit voor een gehele periode van 
extreem hoge afvoer. 
De nieuwe sluizen bij IJmuiden blijven in stand. 
Een Noordbekken is eveneens nodig voor toekomstige afwatering van het IJsselmeer via een 
kanaal bij Den Helder. 

Nu is het rivierwater nog te spuien, maar in de komende eeuwen zullen de gezamenlijke 
bekkens over een pompcapaciteit van enkele duizenden m3/s moeten beschikken. 
Dat uiteindelijke vermogen zal hoger zijn dan de gemiddelde hoge rivierafvoeren. 
Hoe groter het bergingsvermogen, des te beter kunnen calamiteiten worden opgevangen. 

De huidige plannen om windturbineparken in zee te bouwen kunnen beter op de tweede 
kustlijn geplaatst worden met 25 m kortere palen en een lichtere fundatie. Eilanden hiervoor 
zouden nu al op de plaats van de toekomstige zeedijk (tot 25 km buiten de kust) 
opgespoten kunnen worden. 
Een vliegveld in zee is al vele malen geopperd. En hiermee te combineren. Zolang er nog 
geen sprake is van een Mid bekken, zijn zowel de eilanden als de 'aanbouw' in zee van 
zeesluizen voor de Nieuwe Waterweg en Maasvlakte/Europoort al met drijvende golfdempers 
te beschermen. 

De Haakse Zeedijk kost naar schatting zo'n 0,6 miljard euro per jaar, terwijl een 
overstroming een schade van 1000 miljard euro kan geven. 
Een degelijke MKBA (maatschappelijke kosten- en batenanalyse) geeft hierover meer 
duidelijkheid. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Nee. Nederland wordt geraakt in haar belangen. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Nee 

Reactie 
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Verzonden: 2018 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavel V Hollandse Kust (noord) 

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

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

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

Ik begrijp dat de ontwikkeling van windparken, een grootse ontwikkeling is. Ik vindt het 
jammer dat er van tevoren geen A4-tje is verschenen waarop alle vragen staan die in de 
omgeving leven over flora en fauna en de omgeving. 
Deze vragen staan op de panelen in de informatiezaal, maar die had ik graag in de krant 
willen lezen.Ook over wat er nog gaat komen. 
Ik word vanavond en voor het eerste met deze ontwikkeling geconfronteerd. Hier wordt 
geschiedenis geschreven: een spannende ontwikkeling. 
Ik wil graag lezen hoe alle problemen worden opgelost met vogels, hoe zij veilig over het 
windpark kunnen vliegen. Maar ook over de vissen. Tenslote wil ik weten hoe het gaat met 
de ontwikkeling van de duinen en de natuur. 

Reactie 
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Verzonden: 2018 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavel V Hollandse Kust (noord) 

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

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

Bebouwing strand, met strandhuisjes waar de kabels onderdoor worden getrokken met de 
keuze van de kavels. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Als deze kavels worden gerealiseerd, dan betekent dit dat de kabels onder ons 
vakantiehuisje (50 meter bij het Noorderbad) komen te liggen. Er is nog geen onderzoek 
gedaan naar de mogelijke gezondheidsschade voor mijn gezin aangezien de kabels precies 
onder mijn strandhuisje zullen doorlopen. Ondanks dat ons strand huis niet wordt 
beschouwd als permanente bewoning, vind ik dit onterecht aangezien het strand huis een 
half jaar op het strand staat en dus ook een aanzienlijke tijd. Aangezien het garanties 
ontbreken omtrent gezondheidsschade op de langere termijn, wil ik graag dat de exacte 
locatie van de kavels wordt herzien en de kavels zodanig worden gekozen dat consequenties 
voor ons strand huis worden vermeden. Dit is goed mogelijk gezien er een aantal meters 
verder (ongeveer 2 kilometer) geen sprake van strandbebouwing is. 

Reactie 
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Verzonden: Vrijdag 6 juli 2018 15:21 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Kavel V Hollandse Kust (noord) 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat: Koningin neg racht 
Huisnummer: 19 
Postcode: 2514 AB 
Woonplaats: 'S-GRAVENHAGE 
Telefoonnummer: 0044-99557639 
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: 0rsted 

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

In continuation of previous comments on the same topic, 0rsted would like to set forward a 
reaction to the ontwerpkavelbesluit, Voorshrift 4.8. "Maatregelen ter verg roting van het 
geschikte habitat voor van nature in de Noordzee voortkomende soorten middels kleine en 
grote holen en spleten en (be)vestigingssubstraat": 

- The main requirement a), dictates use of double layer scour protection. This is against the 
now established industry standard using single layer scour protection and will significantly 
increase LCoE. 
- Option b1 - Pipes), the use of concrete pipes in the vicinity of the monopile poses an asset 
integrity issue for the cable, as hydraulic loading is much more severe close to the monopile 
than further away. Concrete pipes are thus best placed away trom the monopiles. The 
detailing of pipe holes will add to cost, and seems too detailed at this level of instruction. 
- Option b2 - Reef ball), This option must be described without use of a specific trademark 
product. 
- Option b3 - Shells and calcareous material), This option should also allow for placement of 
the material in nets, not just gabions. Further, an option for free sprinkling of shells and 
calcareous material should be allowed for. 
- In case monitoring of the effects of the applied measures is imposed upon the permit 
holder this should be explicitly stated in the requirement. 

In addition to the comments above, 0rsted is supporting the general consultation response 
to the ontwerpbesluit submitted by NWEA. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Please see a bove 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Please see a bove 

0007 

91 van 127



Verzonden: Donderdag 19 juli 2018 14:44 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavel V Hollandse Kust (noord) 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Vereniging Participatie Wind op zee i.o. (PWOZ) 

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit of in het MER? 
Nee 

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

(Financiële) Participatie van burgers, bedrijven, gemeenten (en/of stroomlevering) blijft 
onderbelicht. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
• De Vereniging Participatie Wind op Zee i.o. (PWOZ) zet zich in om financiële deelname van 
burgers, bedrijven, gemeenten (en/of stroomlevering) mogelijk te maken. De Vereniging 
PWOZ komt voort uit (het Topsector-project) 'MVl-Lab Noordzee Energie'. 

• De Vereniging PWOZ baseert zich op een grote geconstateerde belangstelling bij burgers, 
organisaties en gemeenten, en op de aangenomen Kamermotie (Agnes Mulder c.s., juni 
2017) en de Kamerbrief in reactie daarop (sep 2017). 

• De Vereniging heeft overleg met NWEA, het ministerie EZK en diverse consortium-partijen. 
NWEA staat positief tegenover PWOZ mits efficiënt en als maatwerk vormgegeven. 

• Participatie wordt onder hoofdstuk 6.4 Lokale en Regionale economie wel als mogelijk 
voorbeeld in de toelichting genoemd, maar ontbreekt in het Voorschrift (met verplichtend 
karakter). 
Dit is wel nodig om participatie mogelijk te maken en de 'totstandkoming van samenwerking 
tussen bedrijven en consortia en burgerparticipatie-initiatieven daadwerkelijk te faciliteren' 
(citaat Kamerbrief sep 2017). 

• De Vereniging PWOZ bepleit daarom de onderstaande tekstuele aanvulling in hoofdstuk 
6.4 Lokale en regionale economie 
(zie toevoeging onder b)): 
'In het besluit is daarom een voorschrift opgenomen dat de vergunninghouder de 
verplichting oplegt inzichtelijk te maken a) welke opdrachten voor ontwerp, bouw en 
exploitatie van het windpark zijn gegund aan lokale en regionale ondernemingen en 
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b) hoe samengewerkt wordt met burgerparticipatie-initiatieven om financiële deelname in of 
stroomlevering vanuit het wind park naar lokale bewoners of bedrijven mogelijk te maken. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Zie de website van de Vereniging PWOZ: 
https://pwoz. nl 

Reactie 
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[Windnieuws september 2018] 

Participatie, ook bij Wind op zee 
 

Intro 
Wind op zee is een belangrijke pijler van de energietransitie. Burgers willen dat ook zo ervaren, ze 

willen kunnen participeren in wind op zee projecten (financieel) en/of er stroom van kunnen betrekken. 

Dat is belangrijk voor het draagvlak. Een Kamermotie (juni 2017) vraagt dit mogelijk te maken en 

inmiddels is een Vereniging Participatie Wind op Zee (Pl/VOZ) van start gegaan, die dat wil realiseren 

voor burgers, bedrijven en gemeenten . 

. 1. Vereniging PWOZ 

In het project 'MVl-Lab Noordzee Energie' zijn vele partijen geïnterviewd over hun verwachtingen ten 

aanzien van Wind op zee. Daaruit kwam sterk naar voren dat men er meer bij betrokken wil zijn, 

bijvoorbeeld via (financiële) participatie of geoormerkte stroomafname. Dat heeft geleid tot oprichting 

van de Vereniging PWOZ. 

Wind op zee is een spel van grote investeringen en grote risico's en participatie zal een efficiënte vorm 

moeten hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een professioneel fonds dat participaties bundelt tot een 

substantiële inleg. Te denken valt aan een fonds in de orde van €80 miljoen, zo'n 10% van (het eigen 

vermogen in ) een offshore windpark. Een organisatie als Meewind laat in een aantal Belgische 

parken zien dat dat mogelijk is en dat participatie met een uitgekeerd jaarlijks rendement van 5-7% 

ook niet duurder hoeft te zijn. Bij Wind op zee projecten wordt al gauw met een intern rendement van 

10-15% gerekend (op eigen vermogen). 

Bij participatie gaat het niet enkel om een geldbelegging, maar om betrokkenheid. Daarom 

combineren we een fonds met een Vereniging, die een platform biedt om mee te denken over de Wind 

op zee ontwikkeling en de belangen van participanten in het windpark kan behartigen. Particulieren 

(burgers) moeten kunnen participeren, maar ook organisaties, bedrijven en gemeenten (die met 

duurzaamheidsopgaven bezig zijn) . 

. 2. Het speelveld 
Participatie in Wind op zee is in Nederland tot nu toe niet gerealiseerd, maar staat wel op de agenda. 

In juni 2017 heeft de Tweede Kamer de motie Agnes Mulder c.s. aangenomen die vraagt het mogelijk 

te maken. In reactie daarop heeft minister Kamp laten weten participatie toe te juichen, maar dit aan 

marktpartijen over te laten. Hij geeft aan totstandkoming wel te willen faciliteren (Kamerbrief sep 

2017). Inmiddels wordt participatie wel als mogelijkheid genoemd in het Kavelbesluit Hollandse Kust -

Zuid 1-2 en Hollandse Kust-Noord, als toelichting op het Voorschrift 'Lokale en regionale economische 

versterking'. 

NWEA staat ook positief tegenover participatie, mits dit efficiënt en als maatwerk vorm krijgt. Overleg 

met consortium-partijen verloopt doorgaans positief. In een aantal concrete situaties leidde overleg 

echter net niet tot resultaat en ging de uiteindelijke keus uit naar een andere (financiële) partij. Bij de 

Borssele 1-2 tender hebben Zeeuwind en Zeeuwse Milieufederatie meegedaan met een consortium, 

maar tevergeefs. In de huidige tender-procedure gericht op de laagste kostprijs zien consortia zich 

gedwongen zo efficiënt en goedkoop mogelijk te handelen, waarbij (burger-)participatie als 

complicerend en duurder beschouwd wordt. 

Het aantal voorbeelden van PWOZ is beperkt. In Nederland kan de deelname van HVC in het Gemini 

windpark als een voorbeeld van participatie opgevat worden. HVC neemt voor 10% deel in het park en 

neemt 15% van de stroom af. Gemeenten en waterschappen zijn aandeelhouder van HVC en 
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daarmee participant. De Geministroom wordt als KringloopEnergie geleverd aan consumenten in N

Holland en elders. In Denemarken wekt het eiland Samso zijn eigen energie op, onder meer met tien 

offshore windturbines, eigendom van de eilandbewoners. Het windpark Middelgrunden voor de kust 

van Kopenhagen is voor de helft eigendom van een lokale coöperatie. In Engeland laat Oersted de 

lokale bevolking meeprofiteren van zijn parken, niet via participatie (als mede-eigendom), maar wel via 

lokale 'Community Funds' . 

. 3. Waarom? 

Participatie is bij Wind op land langzamerhand 'ingeburgerd', maar Wind op zee is een ander spel, 

geen direct omwonenden, grote investeringen en grote(re) risico's. Toch is er veel voor te zeggen om 

ook daar participatie mogelijk te maken: 

.a. De burger betaalt mee 
iedereen betaalt via de Opslag DE (ODE) op zijn rekening mee aan de SDE+-subsidie. Gelukkig zien 

we een ontwikkeling waarbij offshore windparken zonder subsidie gebouwd gaan worden. Maar ook 

dan worden er kosten gesocialiseerd, zoals (een deel van) de netinpassing, de bodemonderzoeken 

die de overheid voor haar rekening neemt e.d. 

En wie deelt er in de rendementen of mogelijke winsten van de windparken op zee? Ondanks de 

duimschroeven van de laagste kostprijs is er zelfs bij een subsidieloze tender belangstelling om te 

bieden, dus kennelijk is Wind op zee ook dan voldoende lucratief. De aandeelhoudende gemeenten 

van HVC profiteren van de deelname in Gemini. Gaat dat rendement naar grote bedrijven en 

buitenland of ook (deels) naar de Nederlandse burger die meebetaalt? 

Kortom, hoe zit het met de kosten en de baten? 

.b. WOZ hee'ft impact op land 

De Borssele windparken maken een 380kV hoogspanningsleiding door Zeeland naar het achterland 

nodig. Dat heeft impact op het landschap en de omwonenden, en leidde dus tot de nodige sociale 

onrust en dynamische inspraakbijeenkomsten. Naarmate we meer Wind op zee gaan bouwen, 

volgens het nieuwe Klimaatakkoord 18x zoveel in 2030 en mogelijk zelfs 60x zoveel in 2050 (PBL 

2018), zal die impact op land alleen maar toenemen. De Routekaart 2030 schetst al dat meer grote 

afnemers dicht bij de kust gewenst zijn om uitbreiding van het hoogspanningsnet door het land te 

beperken. En als we windstroom gaan omzetten in en opslaan als waterstof, waar doen we dat? In 

Eemshaven, met transportleidingen naar het Rijnmondgebied? 

Wind op zee en 'land' raken zo steeds meer op elkaar betrokken, netinpassing en systeemintegratie 

zullen toenemend gepaard gaan met ruimtelijke impact en met maatschappelijke kosten. Participatie 

kan daar wat baten tegenover zetten . 

. c. Energietransitie-sentiment 
De Energietransitie is nu 'in full swing', burgers en coöperaties zijn er volop mee bezig. 'Eigen energie 
dichtbij' is daarbij een adagium geworden. Lokale opwekking kan met duurzame energie en spreekt 

mensen aan. Wind op zee is een (belangrijk) onderdeel van die energietransitie en doet er goed aan 

dat sentiment ter harte te nemen. Voorkom dat Wind op zee gezien wordt als een 'deel van de oude 

energiewereld', grootschalig en industrieel, zoals sommige stemmen zeggen. Breng Wind op zee 

dichter bij de burger. Participatie kan daaraan meewerken. Burgers, bedrijven en gemeenten willen 

het, een organisatie als Meewind heeft een wachtlijst van enkele duizenden potentiële participanten . 

. d. 'Onze' Noordzeewind' 
Zoals gezegd, WOZ is een belangrijke pijler van de Energietransitie. Onze Noordzeewind is belangrijk 

voor ónze Energietransitie. Maar hoe zal Wind op zee zich gaan ontwikkelen, van wie zijn die 

windparken en voor wie de stroomproductie? Er gaan al aandelenpakketten naar grote bedrijven en 

buitenlandse partijen. Windstroom zou toenemend via PPA's naar grote (internationale) bedrijven 
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kunnen gaan, aangezet door het hogere marktrisico van subsidieloze tenders. Is dat onze ideale 

Noordzeewind, of dient er een sterke(re) relatie blijven met de Energietransitie in Nederland, en moet 

de Noordzeewind in Hollandse handen blijven, in ieder geval voor een stukje, bijvoorbeeld via 

participatie? 

.4. De Vereniging in actie 
Participatie in Wind op zee is gewenst, maar nog niet gerealiseerd in Nederlandse windparken. De 

tender-procedures gericht op de laagste kostprijs faciliteren dat niet echt. De Vereniging PWOZ wil 

daar verandering in brengen en zal zich de komende tijd vooral richten op 

• Mobiliseren. De Vereniging wil de belangstelling bij burgers, bedrijven en particulieren zichtbaar 

maken en de stem van deze potentiële participanten mobiliseren. Hoe meer leden, hoe sterker de 

wens tot participatie. Op de website van de Vereniging kan men zich aanmelden als lid en/of zijn 

belangstelling kenbaar maken. 

• Overleg/Lobby. De Vereniging zal het overleg met de overheid en met consortium-partijen 

voortzetten om participatie te bepleiten en een efficiënte vorm van participatie, die past bij de offshore

praktijk uit te werken. De overheid wil de totstandkoming overlaten aan de marktpartijen, maar kan 

participatie wel verder faciliteren. Nu wordt participatie wel genoemd in het Kavelbesluit, maar als 

voorbeeld in de toelichting op het Voorschrift 'Lokale en regionale economie'. De Vereniging heeft bij 

het Kavelbesluit Hollandse Kust-Noord als haar zienswijze gegeven dat dit sterker moet, bijvoorbeeld 

door participatie ook in het Voorschrift zelf) op te nemen (met verplichtend karakter) of door er een 

apart Voorschrift van te maken. 

•Noordzee visie. Het gaat de Vereniging niet alleen om geld beleggen, maar om betrokkenheid. De 

Vereniging wil de leden een platform bieden om de ontwikkelingen te volgen en een stem te geven 

over de wenselijke ontwikkeling van de Noordzee, waar windenergie vorm gaat krijgen te midden van 

visserij, ecologie en andere belangen en waarden. Hoe luidt het goede verhaal over de 

Noordzeewind? 

• Transitie-motor? Tenslotte als perspectief, als participatie eenmaal vorm gekregen heeft: zijn leden 

bereid om hun rendement (deels) te herbeleggen in een Fonds waarmee energietransitie-projecten op 

land gefinancierd gaan worden. Zoja, dan kan de Noordzeewind op die manier een Transitiemotor 

worden. 

Tenslotte 
De Vereniging PWOZ is van start, gesteund door Urgenda, ODE-Decentraal, Meewind e.a. 

Windparken op zee, gedragen door burgers, bedrijven en gemeenten, daar gaan we voor. Te 

beginnen bijvoorbeeld bij het windpark Hollandse Kust-Noord (tender 219, realisatie 2023). Ook het 

nieuwe Klimaatakkoord stelt 'Participatie en draagvlak zijn essentieel voor de energietransitie en 

daarmee voor de uitvoerbaarheid'. 

Spreekt u dit aan, doet u mee? Ga dan naar de website en geef blijk van uw steun. Dan maken we 

ons samen sterk voor PWOZ! 

Contact 

Vereniging Participatie Wind op zee (PWOZ) 

https:// pwoz. nl 

Informatie:  
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Figuren: 

•Logo Vereniging PvVOZ 

• Schema met Fonds, Vereniging, Transitiefonds 

oz 

Participatie-plan 

i Participatiefonds 

�A A 
... ....... 

--------, �� ---- tli 111 
Hollandse Kust Noord / \ / 
� / ·� I ,' 

t .Ji ' ... ___ 
• Bedfiïven 

---- • Gemeenten Reglonaalfonds? ---- e _ e 
MM Transitie- \ e I Vereniging M 

4 

0010 

97 van 127



Verzonden: Dinsdag 24 juli 2018 14:00 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavel V Hollandse Kust (noord) 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat: Bergerweg 
Huisnummer: 200 

Postcode: 1817 MN 
Woonplaats: ALKMAAR 
Telefoonnummer: 0725-195774 

E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 
Mede namens: Gemeente Den Helder, regio Noord-Holland Noord 

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit of in het MER? 
Nee. 

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

Onze aanbevelingen voor het kavelbesluit zijn: 
D geef de innovatiekavel een duidelijke rol 
D focus de innovatiekavels op nieuwe technieken van systeemintegratie, waaronder 
waterstof 
D zorg ook voor innovatieruimte voor nieuwe vormen van het aan land brengen van energie 
D Noord-Holland Noord in het algemeen en de haven van Den Helder in het bijzonder, 
kunnen hier een centrale rol in kan gaan spelen. Wij zijn ook bereid om hieraan bij te 
dragen. 

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

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
In bijgevoegde brief staat één en ander uitgebreider omschreven. 

Reactie 
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Onderwerp: 

<@HOLLAND 
BOVEN 
AMSTERDAM 

Verzenddatum 

24 juli 2017 

Ons kenmerk 

18NHN037/TP 

Zienswijze ontwerpkavelbesluit "Wind op zee - Kavel V Hollandse Kust (noord)" 

Geachte directie, 

Met belangstelling en genoegen hebben wij kennisgenomen van het ontwerpkavelbesluit "Wind op zee - Kavel V 

Hollandse Kust (noord)". Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 

0011 

Wij vinden het van groot belang dat er ruimte geboden wordt aan innovaties en zijn daarom blij dat het 

ontwerpbesluit ruimte biedt voor een innovatiekavel. De innovatiekavel is belangrijk om ruimte te bieden voor 

nieuwe technieken die energievoorziening van Nederland toekomstbestendig maken, zoals de productie van groene 

waterstof. 

Nog steeds is een groot deel van ons aardgas afkomstig van offshore platformen op de Noordzee. Dit gaat 

veranderen. Waar eerder de olie- en gasindustrie een belangrijke rol hadden op de Noordzee, is deze rol nu 

weggelegd voor offshore wind. De lege gasvelden, in combinatie met wind op zee, bieden kansen. De aanwezigheid 

van de omvangrijke offshore infrastructuur voor conventionele energieproductie kan mogelijkheden bieden om de 

overgang naar duurzame energiebronnen zoals waterstof te versnellen. Het slim koppelen van offshore windparken 

en gasinfrastructuur heeft de potentie om een volledig duurzaam energiesysteem in 2050 mogelijk te maken en de 

kosten van de transitie op de Noordzee drastisch te verminderen. 

Om de potentie van waterstof in 2030 te kunnen benutten is echter nu investering in innovatie en demonstratie op 

het gebied van systeemintegratie nodig. Daarvoor zijn de innovatiekavels van groot belang. Nu de gaswinning in 

Groningen wordt afgebouwd, betekent dit voor Nederland een grote uitdaging om de afhankelijkheid en kosten van 

gasimport te beperken. Het opschroeven van zowel de gas als windenergie op de Noordzee zou op korte termijn een 

belangrijke bijdrage aan de energie-onafhankelijkheid van Nederland kunnen leveren. Vanwege voordelen in de 

overall systeem- en netwerkkosten én de bijkomende potentiele co2 -reductie, is systeemintegratie ook voor de 

exploitatie van onontgonnen (kleinere) gasvelden op de Noordzee van essentieel belang, bijvoorbeeld door 

elektrificatie van productieplatforms. Daarnaast kan hierdoor de kostbare ontmanteling van de offshore gasinfra 

(deels) voorkomen worden en is er een maatschappelijke kostenreductie te behalen bij het aan land brengen van 

offshore opgewekte energie. Bijvoorbeeld doordat de levering van offshore geproduceerde groene en blauwe 

waterstof via het gasnet aan land gebracht kan worden, waterstof als (offshore) energiebuffer de energieopbrengst 

kan maximaliseren en doordat hierdoor minder (zware) elektrakabels vanuit windparken nodig zijn. 
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<@HOLLAND 
BOVEN 
AMSTERDAM 

Systeemintegraties tussen wind, aardgas, waterstof en co2-opslag moeten een centraal onderdeel van de 

energietransitie worden. Noord-Holland Noord in het algemeen en de haven van Den Helder in het bijzonder, 

kunnen hier een centrale rol in kan gaan spelen. Wij zijn ook bereid om hieraan bij te dragen. 

0011 

Timing is hierbij echter essentieel, er is een zeer kleine 'Window of opportunity' om deze systeemvoordelen te 

behalen. Voordat gasinfra afgebouwd moet worden en beleidskeuzes omtrent aanlandingsvorm, vanwege pad

afhankelijkheid, de betaalbaarheid en inefficiëntie van het energiesysteem hebben bepaald. Zeker in 2050, maar 

waarschijnlijk al voor 2030, zal waterstof benodigd zijn om een optimale efficiëntie in het Nederlandse 

energiesysteem te kunnen borgen. Hiervoor zijn nu innovatie en demonstratieprojecten benodigd! Wij pleiten er dan 

ook voor om de innovatiekavel te richten op systeemintegratie, de productie van waterstof en tevens ruimte te 

bieden voor innovaties op het gebied van aanlanding van windenergie hierin. 

Onze aanbevelingen voor het kavelbesluit zijn daarom: 

• geef de innovatiekavel een duidelijke rol 

• focus de innovatiekavels op nieuwe technieken van systeemintegratie, waaronder waterstof 

• zorg ook voor innovatieruimte voor nieuwe vormen van het aan land brengen van energie 

Met vriendelijke groet, 

Secretaris van het BAO NHN 

 

2 

BAO is het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg van 18 gemeenten: Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard, Bergen, 

Uitgeest, Castricum, Heiloo, Hoorn, Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, Opmeer, 

Koggenland, Schagen, Den Helder, Hollands Kroon en Texel; provincie Noord-Holland en Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland Noord. 
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Verzonden: Dinsdag 24 juli 2018 17:39 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavel V Hollandse Kust (noord) 

Aanspreekvorm: 
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat: Bogaard plein 
Huisnummer: 47 
Postcode: 2284 DP 
Woonplaats: RIJSWIJK ZH 
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Wintershall Noordzee B.V. 

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit of in het MER? 
Het valt op ons op dat de pijpleiding van Q4-C naar Q8-A niet in de documenten (incl. MER) 
worden genoemd. 

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

De pijpleiding Q4-C naar Q8-A is in gebruik en dient te worden geïnspecteerd en te worden 
onderhouden. We zien geen onderhoudszone ingetekend, waardoor het voor ons niet 
duidelijk is of deze leiding plus onderhoudszone binnen of buiten de contouren van de kavels 
ligt. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Na realisatie van het windpark is het wellicht niet mogelijk om de pijpleiding te inspecteren 
en te onderhouden. Dit raakt uiteraard onze bedrijfsvoering, is niet in het belang van de 
veilgheid en niet conform wet- en regelgeving. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Bijgaand treft u de coordinaten van de verschillende leidingen aan in de bijlage. 

Reactie 
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0012 

CD 
E050 I UTM Zone -

0 
N 

31 N, CM 3° E 0.. Features & Remarks :::c:: 
Easting Northing 

[km) (m) (m) 

-0.032 586559 5853840 Pipeline start at 04-C platform 

21,387 598531 5836102 05-A to 08-B 8 inch pipeline (abandoned) crossing 

21,408 598542 5836084 05-A to 08-B 3 inch umbilical (abandoned) crossing 

44,245 607742 5816400 Pipeline end at Wijk aan Zee 

Omgerekend naar Lat I Long = 

CD 
E050 I UTM Zone -

0 
N 

31 N, CM 3° E 0.. Features & Remarks :::c:: 
Longitude Latitude 

(km) (d m s) [ d m s) 

-0.032 04 17 4.62 52 49 34.53 Pipeline start at 04-C platform 

21,387 04 27 24.86 52 39 53.28 05-A to 08-B 8 inch pipeline (abandoned) crossing 

21,408 04 27 25.43 52 39 52.69 05-A to 08-B 3 inch umbilical (abandoned) crossing 

44,245 04 35 11.91 52 29 09.60 Pipeline end at Wijk aan Zee 
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Verzonden: Woensdag 25 ju 1 i 2018 21: 33 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavel V Hollandse Kust (noord) 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorv oegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: Schepersmaat 
Huisnummer: 2 

Postcode: 9405 TA 
Woonplaats: ASSEN 
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

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

In bijgevoegde zienswijze verzoekt NAM om bij de definitieve vaststelling van het 
kavelbesluit V windenergiegebied Hollandse Kust (noord) rekening te houden met een kabel 
met onderhoudszone ten behoeve van de elektrificatie van offshore mijnbouwlocaties en 
reeds ruimte voor een kabelcorridor te reserveren. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie hiervoor onze zienswijze. 

Reactie 
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103 van 127



* 
NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Kavel V Hollandse Kust (noord) 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Kenmerk: EP201807205793 

Datum 25 juli 2018 

Betreft: Zienswijze NAM op Ontwerpkavelbesluit V Noord Hollandse Kust (noord) 

Geachte mevrouw, meneer, 

Middels deze zienswijze vragen wij uw Minister om bij de vaststelling van het kavelbesluit V 

windenergiegebied Hollandse Kust (noord) rekening te houden met een kabel onderhoudszone ten 

behoeve van een mogelijke elektrische aansluiting van offshore mijnbouwlocaties op het net op zee. 

Zienswijze & Toelichting 

Uit het Ontwerpkavelbesluit V windenergiegebied Hollandse Kust (noord) en de daaraan verbonden 

voorschriften en toelichting (paragraaf 4.2) blijkt dat gekozen is om de kavelindeling te wijzigen ten 

opzichte van eerdere voorlopige indelingen. Hiermee wordt per saldo een kleiner deel van het 

windenergiegebied NKN benut voor windmolens. Uit figuur 4 (pagina 19) van de toelichting op het 

kavelbesluit blijkt tevens dat het deze netto verkleining van het voor windmolens te benutten gebied 

het gevolg is van een aantal wijzigingen, waaronder een verkleining van het gebied dat is toegewezen 

en wordt vrijgehouden voor de onderhoudszones van kabels met name ten westen en ten noorden 

van het geplande HKN TenneT platform. In figuur 4 van de toelichting op het ontwerpkavelbesluit is 

deze gewijzigde kavelindeling rood gearceerd. 

In paragraaf 4.2 van de toelichting op het ontwerpkavelbesluit wordt niet direct gemotiveerd 

waarom deze kabelcorridor is verkleind. Echter in de bijlage 15 bij het MER wordt het volgende 

geschreven: "Ook wordt geen kabel meer voorzien naar het platform van TenneT voor de 

elektrificatie van mijnbouwplatforms.". 

Schepersmaal 2 
9405 TAAssen 

Postbus 28000 
9400 HH Assen 

T +31 (0)592 36 91 11 
BTW NL-801315670.BOl 

Nederlandse Aardolie Maa1schappij B.V. is statutair gevestigd te 's-Gravenhage -Handelsregister no. 04008869 

www.ngm.nl 
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Wij merken op dat de elektrificatie van offshore mijnbouwlocaties door middel van een elektrische 

aansluiting op het net op zee in windgebied HKN momenteel onderwerp is van studie en er naar de 

opvatting van NAM geen reden is om het hiervoor reeds geplande onderhoudszone voor een kabel te 

schrappen. Elektrificatie van offshore mijnbouwlocaties biedt de mogelijkheid om op een efficiëntere 

wijze gas uit Nederlandse kleine velden te produceren en COremissies aanzienlijk te reduceren. 

Tevens biedt het de mogelijkheid het Net op Zee op een efficiëntere wijze in te zetten. 

Indien geen rekening meer wordt gehouden met een onderhoudszone voor een kabel ten behoeve 

van de elektrificatie van offshore platforms zal electrificatie van offshore mijnbouwlocaties niet of 

alleen tegen aanzienlijk hogere kosten mogelijk blij ken. NAM vraagt u daarom met klem om af te zien 

van het schrappen van een onderhoudszone voor een kabel ten behoeve van elektrificatie van 

mijnbouwlocaties. In verband met doelmatige ruimtegebruik en inzet van middelen is het mogelijk 

om zowel de olie- en gaswinning als windenergie, beide activiteiten van nationaal belang, in dit 

gebied te faciliteren. De benodigde ruimte voor een kabel onderhoudszone is beperkt: zo'n 4 - 8 

km2• Aangezien de gewijzigde gebiedsindeling volgens bijlage 15 bij de MER resulteert in een 

benutting van 88 km2 in plaats van de eerder geplande 131 km2, lijkt alsnog voldoende ruimte 

beschikbaar voor een kabel onderhoudszone. 

Er zijn naar de indruk van NAM drie opties om een onderhoudszone met minimaal extra 

ruimtebeslag te realiseren voor een kabel ter elektrificatie van mijnbouwlocaties: 

1. Westelijke Optie 

a. Ligging direct naast en ten noorden van de westelijke kabelcorridor voor de 

verbinding tussen HKN en Hollandse Kust (west alpha) 

b. De onderhoudszone kan overlappen met de reeds geplande onderhoudszone voor 

de TenneT-kabels naar Hollandse Kust (west alpha), waarmee dan een extra 

onderhoudszone van minimaal SOOm breedte vereist is. 

2. Noordwestelijke Optie 

a. Ligging direct naast en ten westen van de Chevron Exploration and Production 

Netherlands BV oliepijpleidingcorridor. 

b. De onderhoudszone kan eventueel overlappen met de geplande onderhoudszone 

voor de Chevron-pijpleiding, waarmee dan een aanvullende onderhoudszone van 

SOOm breedte vereist is. 

3. Oostelijke optie 

a. Ligging direct naast en ten noorden van de oostelijke kabel corridor voor de 

verbinding tussen HKN en het vasteland 

b. De onderhoudszone kan overlappen met de reeds geplande onderhoudszone voor 

de Tenneî-kabels naar het vasteland, waarmee dan een extra onderhoudszone van 

SOOm breedte vereist is. 

Schepersmaal 2 
9405 TAAssen 

Postbus 28000 
9400 HH Assen 

T +31 (0)592 36 91 11 

BTW NL-801315670.BOl 
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Mede gezien de ligging van de offshore mijnbouwlocaties in de K- en L-mijnbouwblokken ten 

noordwesten van het HKN-gebied heeft het NAM's sterke voorkeur om een westelijke (optie 1) of 

noordwestelijke route (optie 2) te kiezen. Aangezien in de oorspronkelijke kavelindeling reeds een 

westelijke kabel zone was voorzien gaat NAM's voorkeur uit naar optie 1. Gezien de ligging naast de 

TenneT-kabels kunnen hiermee mogelijk synergieën ten aanzien van onderhoud en inspectie van de 

elektriciteitskabels met TenneT worden nagestreefd. 

Verzoek 

Wij verzoeken uw Minister om bij de definitieve vaststelling van het kavelbesluit V 

windenergiegebied Hollandse Kust (noord) rekening te houden met een kabel met onderhoudszone 

ten behoeve van de elektrificatie van offshore mijnbouwlocaties en reeds ruimte voor een 

kabelcorridor te reserveren. 

Deze corridor kan ons inziens het beste direct aansluitend ten noorden van de geplande westelijke 

kabel corridor voor de verbinding met Hollandse Kust (west alpha) worden gepland. 

Hoogachtend, 

 

Commercial Manager Offshore 

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
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No.: 

Onderwerp: 

Nederlandse 

Vissersbond 

20305927 

2 6 JUL 2018 

AANGETEKEND 
Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt Kavel V Hollandse kust (noord) 

Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Windpark op zee, Ontwerpkavelbesluit V windenergiegebied Hollandse Kust (noord) 

Uw schrijven: -

Emmeloord, 25 juli 2018 

Geachte heer/mevrouw, 

Door middel van deze brief dient belangenorganisatie voor de Nederlandse beroepsvisserij, 

Nederlandse Vissersbond, namens haar leden, zijnde diverse betrokken visserijbedrijven, een 

zienswijze inzake het 'Ontwerpkavelbesluit V windenergiegebied Hollandse Kust (noord)' gepubliceerd 

in de Staatscourant nr. 31944 op 14 juni 2018. 

Schaden belang 
De beroepsvisserij is een erkend belang op de Noordzee. Het plaatsen van nieuwe windmolenparken 

op zee betekent voor de beroepsvisserij een beperking voor de doorvaart en het beperken van de 

commerciële (beroeps-)visserij in de vorm van verlies van visgronden. In de reeds bestaande en al 

gegunde windmolenparken heeft de overheid er voor gekozen ondanks de vele gesprekken dat 

medegebruik en doorvaart slechts zeer beperkt, en naar mening van de beroepsvisserij veel te beperkt, 

kan worden toegestaan. De sleepnetvisserij lijdt nagenoeg het volledige verlies en krijgt daar niets voor 

terug. Ook bij de totstandkoming van het "Ontwerpkavelbesluit V windenergiegebied Hollandse Kust 

(noord)" is naar onze mening te weinig aandacht geschonken aan de belangen van de beroepsvisserij. 

In de diverse documenten wordt slechts zeer beperkt gerefereerd aan de belangen van de 

beroepsvisserij en blijkt dat de beroepsvisserij van ondergeschikt belang wordt geacht. In het 

'Ontwerpkavelbesluit V windenergiegebied Hollandse Kust (noord)' wordt weliswaar erkend dat "het 

gebied dat verloren gaat voor visserij door de realisatie van een windpark in kavel V windenergiegebied 

Hollandse Kust (noord) een gebied is met een relatief hoge vangstopbrengst", echter er "is besloten 

dat windenergie op zee prioriteit heeft boven de andere activiteiten, zoals visserij, in het gebied." (pag. 

47). 

De te realiseren windmolenparken worden op de locaties geplaatst in zee die veelvoudig gebruikt 

worden door de beroepsvisserij. Het gebied rondom te realiseren windmolenparken en directe 

omgeving vormen een behoorlijk intensief gebruikt deel van de Nederlandse kustzone en de 

toenemende claims op gebieden zijn een bedreiging voor beroepsvissers. Bij een geografische analyse 

van de visserijactiviteit kwam naar voren dat de plaatsing van de windmolenparken voor de visserij 

een groot verlies van belangrijke visgronden betekenen. 
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Goede afspraken, welke voorafgaand aan de bouw van de betreffende windparken kunnen worden 

gemaakt, betreffende de locatie, het medegebruik en de doorvaart van de windmolen parken, kunnen 

soelaas bieden aan dit verlies. De beroepsvisserij pleit voor het ontzien van belangrijke visbestekken, 

de zogenaamde 'visserij hotspots', bij het bestemmen van gebieden voor windenergie, het maken van 

afspraken aangaande de onderlinge afstand tussen individuele windturbines en bijvoorbeeld over het 

diep( er} in de zeebodem plaatsen en houden van de kabels van en naar de windparken. Op deze wijze 

kan er een situatie worden gecreëerd waarbij er voor de beroepsvisserij visserijmogelijkheden deels 

blijven behouden om te kunnen vissen in en nabij de windparken. Ondanks de diverse 

stakeholderbijeenkomsten waar de visserijvertegenwoordigers deze zaken naar voren hebben 

gebracht, zijn er besluiten genomen tot plaatsing van deze windparken, waarbij ons inziens geen 

gehoor is gegeven aan onze inbreng. 

De visserman ziet steeds grotere delen van de Noordzee, waar hij tot dan toe reeds generaties lang 

heeft gevist, "verdwijnen" door claims van andere partijen voor onder andere de realisatie van 

windparken, voor de visserij gesloten natuurgebieden, vaarwegen en ankergebieden. 

Zandwinningsprojecten voor de kust zorgen ervoor dat visgronden worden vernield. De besluiten 

inzake de genoemde windparken betekenen voor de vissers dat ze wederom visrijke gebieden 

verliezen en ook nog moeten omvaren om de resterende visgronden te kunnen bereiken. De overige 

scheepvaart zal onbedoeld ook tot meer hinder gaan leiden omdat de scheepvaart een steeds kleiner 

wordend deel van de drukbezette Noordzee tot haar beschikking heeft. De ontstane "drukte" op zee 

zal zeker toenemen als in de nabije toekomst nu er meer windmolen parken worden gerealiseerd waar 

ook de doorvaart beperkt wordt tot een kleine selecte groep scheepsverkeer of gesloten gebieden 

worden. Ter illustratie hebben wij een kaart van de Noordzee met voorgenomen en bestaande 

activiteiten bijgevoegd (zie bijlage). 

Het baart ons ernstige zorgen dat de nog beschikbare ruimte op de Noordzee steeds intensiever 

gebruikt zal gaan worden, waarbij wij onze ernstige zorgen uiten over het verlies aan visgronden. De 

Noordzee lijkt in rap tempo te veranderen in een industrieterrein. Op termijn wordt het voor onze 

beroepsvissers moeilijk, zo niet onmogelijk, om nog een inkomen te kunnen verdienen. Bovendien 

geldt dat de wereldbevolking sterk in omvang toeneemt. Van boeren en vissers wordt verwacht dat zij 

zorgen dat de bevolking kan beschikken over voldoende voedsel en van goede kwaliteit. De visvangst 

zorgt voor een essentiële bron van dierlijke eiwitten van hoge kwaliteit. Maar hoe kan de visserij 

bijdragen aan de voedselvoorziening als de ruimte waarbinnen zij haar voedsel "produceert" steeds 

kleiner wordt? Een belangrijk gegeven is dat vis slechts op een beperkt aantal gebieden commercieel 

te exploiteren is in de Noordzee. Juist om die reden dienen visgronden een 'status aparte' krijgen en 

te worden ontzien bij de aanleg van windparken op zee. 

Nederlandse Vissersbond is van mening dat er momenteel een dusdanige drang is ontstaan binnen 

overheidsinstanties om de Noordzee "vol te bouwen", om zo aan diverse (internationale) afspraken te 

kunnen voldoen, waaronder het Europese Energieakkoord i.r.t. de bestaande en te realiseren 

windparken op zee, en de Natura2000-instandhoudingsdoelstellingen i.r.t. het behoud en de 

ontwikkeling van de natuur op en in zee. Daarnaast is er ook de noodzaak om de economie van ons 

land draaiende te houden en waar mogelijk te laten groeien, waarbij de scheepvaart een zeer 

belangrijke motor is van de Nederlandse economie en economische groei. Echter, de belangen van de 

beroepsvissers worden naar onze mening te weinig erkend en meegenomen in de belangenafweging 

en realisatie van plannen in de Noordzee. De visserijsector is in alle plannen, en zeker de plannen voor 

de aanleg van windparken op zee, het spreekwoordelijke 'ondergeschoven kindje'. 

Ecologie 

De Nederlandse Vissersbond vindt dat de impact van grootschalige windenergie op zee onvoldoende 

wetenschappelijk is onderzocht. Het is onzeker wat de invloed op het zeeleven en de visstand 

(voedselvoorziening) is. In deze paragraaf wordt voornamelijk gereageerd op door Gyimesi et al. (2018} 
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opgestelde: "Achtergronddocument ten behoeve van MER en PB windenergiegebied Hollandse Kust 
(noord)". De Nederlandse Vissersbond waardeert dat Gyimesi et al. (2018) een uitgebreid document 
heeft opgesteld, maar ziet dat er vele open onzekerheden blijven bestaan over de gevolgen. 

Rasenberg et al. (2015) beschreef dat de algemene verwachting is dat, vanwege de harde substraten, 
dat wil zeggen steenstort rond de kolommen (= windturbines) en de kolommen zelf, alsmede het 
ontbreken van sleepnetvisserij de visstand zal toenemen. Echter, deze verwachting is niet gestoeld op 
daadwerkelijk uitgevoerd onderzoek. Daarnaast beschreef Rasenberg et al. (2015) ook het volgende: 
"geïnterviewde Britse vissers, die daadwerkelijk in de windparken hebben gevist stellen dat de 
kabeljauwstand zelfs is verminderd, wat zij wijten aan elektromagnetische straling van de kabels en/of 
lawaai van de windturbines. De zeebaars- platvis- en schaaldieren stand zou niet noemenswaardig 
veranderd zijn. Ook stellen zij dat de visgronden in de parken erg te Jijden hebben onder een explosieve 
toename van zeesterren, die af zouden komen op de mossels die zich aan de kolommen hechten". 

De bevindingen van de door Rasenberg et al. (2015) geïnterviewde Engelse vissers baart de 
Nederlandse Vissersbond en haar leden ernstige zorgen. Daarnaast melde Gyimesi et al. (2018) dat bij 
de vismonitoring van PAWP en OWEZ echter weinig effecten aantoont van het verbod van visserij 
(inclusief bodemberoerende visserij) op bodemvissen in het windpark (in het bijzonder bodemvissen). 
Het lijkt erop dat er vooralsnog niet echt duidelijk sprake is van een positief effect van een verbod van 
bodem beroerende visserij in het plangebied op de vispopulatie. 

Het is aangetoond dat de beoogde blijvende constructies, zijnde de windturbines, ongunstige effecten 
zullen hebben op het ecosysteem en, als gevolg daarvan, de visserij. Ongunstige effecten zoals voor 
benthische organismes zijn middels onderzoek reeds aangetoond: benthische organismen komen in 
kleinere hoeveelheden voor in niet bevisbare delen van zee (een bestaand gasplatform is onderzocht 
met als doel ook een uitspraak te kunnen doen over de toekomstig te bouwen windmolenparken) dan 
gebieden waar gevist wordt (Glorius et al., 2016) en de benthische soortensamenstelling in en rondom 
de Nederlandse windmolenparken komen nauwelijks overeen met de soortensamenstelling in en 
rondom Nederlandse natuurlijke riffen (Coolen et al., 2017). In het onderzoek van Coolen et al. (2017) 
werd een toename gevonden in het aantal soorten in en rondom windmolenparken, maar in dit 
onderzoek werd voornamelijk 'nieuwe' soorten aangetroffen, soorten die voorheen niet werden 
aangetroffen in het gebied. Er is dus sprake van verandering in de samenstelling. 

Naar verwachting zal een verandering in de benthische soortensamenstelling ook doorwerken in de 
voedselketen en kan in potentie zodoende dus ook effect hebben op de aanwezigheid van de nu 
aangetroffen vissoorten in de wind molenparken en de directe omgeving. Hier kan uit worden gelezen 
dat een ingreep in het ecosysteem (verdwijnen of aanpassen van visserij en plaatsen van windturbines) 
grote gevolgen kan hebben voor het ecosysteem. De effecten zijn in tegenstelling tot wat doorgaans 
wordt verondersteld niet positief voor de 'originele' aanwezige (doel)soorten. Zo melde Gyimesi et al. 
(2018) bijvoorbeeld dat bij een onderzoek met gezenderde tongen (de tong/So/ea so/ea is voor de 
Nederlandse demersale visserij een van de meest belangrijke soort) er geen kraamkamerfunctie van 
het OWEZ park kon worden aangetoond (Winter et al. 2010, van Hal et al. 2012). 

Nederlandse Vissersbond uit haar zorg over de visbestanden van de doelsoorten waarop de 
Nederlandse vissersvloot momenteel commercieel vist in de Noordzee. Momenteel is er te weinig 
bekend over de effecten van windparken op zee op het bestaande ecosysteem en de daarin 
voorkomende, gezonde, visbestanden. Initiële onderzoeken die reeds zijn uitgevoerd tonen aan dat er 
een aanmerkelijke kans is dat de plaatsing van windparken in zee op termijn effect zal, dan wel kan, 
hebben op de samenstelling van diverse soorten binnen het ecosysteem. 

Nederlandse Vissersbond wil er graag op wijzen dat door de promotie (deel)onderzoeken van zowel 
gedragsbioloog  en geluidsdeskundige  nieuwe inzichten zijn verkregen 
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in de gevolgen van geluid. Dit is zeker van belang gezien het feit dat er maar een beperkte hoeveelheid 

aan onderzoeksgegevens naar het effect van geluid op onderwaterleven beschikbaar is. De 

beroepsvisserij pleit voor nader onderzoek naar het mogelijk onbedoeld verstoren of verjagen van 

vissen door middel van geluid in het geplande tracé wel overwogen wordt meegenomen in de 

besluitvorming. Wat zijn de effecten van geluid bij plaatsing van de windturbines op zee? Wat zijn de 

effecten van het geluid van de draaiende windturbines en de bijbehorende trillingen van de turbines 

richting de zeebodem? Het zijn relevante vragen waarop vooralsnog geen sluitende antwoorden 

gegeven zijn. 

et al. (2015) constateerde in een onderzoek dat zeebaarzen zich naar enige tijd herstelden naar 

hun normale zwemgedrag en dat ze gewend leken te raken aan de geluiden. Opmerkelijk was wel dat 

de vissen eerder wenden aan een harder geluid dat langdurig werd afgespeeld dan aan een zachter 

geluid met pauzes  et al., 2015). Meer de lage energetische maar vaker voorkomende geluid 

werden als storend ervaren (denk hierbij aan het scheepsverkeer). Na elke pauze leken de vissen 

telkens weer te schrikken van het geluid (Neo et al., 2015). Dit onderzoek bevestigt dat we met 

menselijke perceptie snel een verkeerde interpretatie kunnen maken zonder degelijk onderzoek. Dit 

zou betekenen dat de onderwater geluidseffecten (zeker met de toenemende scheepsverkeer op 

kleiner deel van Noordzee) mogelijk sterker zijn dan nu vaak wordt verondersteld en het onderzoek 

van  et al. {2016) had dit mogelijk beter inzichtelijk kunnen maken. Want het onderzoek van 

Sertlek et al. (2016) leverde een belangrijke bijdrage aan het in modellen vatten van geluidverspreiding 

wat van belang is voor het voorspellen van effecten. 

De beroepsvisserij heeft te maken met diverse natuurbeschermingsregels. Het wordt steeds lastiger 

om de benodigde vergunningen op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb-vergunningen) te 

verkrijgen. De beroepsvissers hebben te maken met vele kritische (ecologische) eisen waaraan zij 

moeten voldoen en hier werken de vissers met zorg aan mee. Daarom wil de beroepsvisserij, een 

activiteit welke al decennialang plaatsvindt op de Noordzee, voorkomen dat er negatieve effecten 

optreden binnen de Noordzee, voortkomend uit dit windenergieproject. Zeker als eventuele negatieve 

gevolgen in de toekomst worden gebruikt om de beroepsvisserij (wederom) verder in te perken 

vanwege cumulatieve effecten. 

Evenals het plan 'Ontwerpkavelbesluit V windenergiegebied Hollandse Kust (noord)' dient de 

beroepsvisserij ook (periodiek) vergunningen aan te vragen voor de beroepsmatige visserijactiviteiten 

die zij uitvoert. Hierbij dienen Passende Beoordelingen geschreven te worden, waarbij o.a. de effecten 

van de visserijactiviteiten dienen te worden gecumuleerd met de effecten van overige (reeds 

bestaande/gegunde) activiteiten binnen het Noordzeegebied. Gelet op de grootschalige (700 MW) en 

blijvende activiteit welke het plan 'Ontwerpkavelbesluit V windenergiegebied Hollandse Kust (noord)' 

omvat, in combinatie met de eventuele negatieve effecten op het ecosysteem van deze activiteit, is de 

verwachting dat het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor de beroepsvisserij zullen worden 

bemoeilijkt. 

 (2018) vermeldt dat de provincie Groningen de windmolens stil zet om de vogelsterfte 

tegen te gaan. De windmolens zijn stilgelegd op basis van het verslag van  et al. (2016), welke 

concludeerden dat er gemiddeld 33 vogels per turbine per jaar slachtoffer werden (in de Eemshaven, 

geen landelijk gemiddelde). Vogels genieten, op basis van (inter)nationale wet- en regelgeving, een 

goede bescherming. De Nederlandse Vissersbond wil er graag op attenderen dat de gevolgen voor de 

vogels van groot belang zijn voor het verkrijgen van de gewenste vergunningen en dat er nu nog vele 

onzekerheden zijn over de gevolgen van windmolens op zee. 

Onderzoek 

Samengevat betekent een en ander dat het aangewezen gebied "onbruikbaar/minder bruikbaar" is 

voor visserij groter is dan enkel de windmolenparken zelf. Daarnaast zijn concrete alternatieve 
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mogelijkheden voor de visserij in Nederlandse windmolenparken beperkt en niet goed in de praktijk 

getest  et al., 2015). Het is van groot belang dat er meer en gedegen onderzoek wordt 

verricht naar de gevolgen op het ecosysteem d.m.v. het plaatsen van wind molenparken en aanverwant 

is er gericht onderzoek benodigd naar de opties voor doorvaart en medegebruik. Zo ligt het in de 

verwachting dat de visserij op krabben en kreeften in windparken op zee wellicht rendabel kan 

worden, maar ook dit is afhankelijk van diverse randvoorwaarden (  et al., 2015). Gezien de 

ervaringen van onder andere de Britse vissers lijkt het erop dat windparken een aantrekkingskracht 

hebben op schaaldieren, wat zou betekenen dat er rendabel op deze soorten zou kunnen worden 

gevist  et al., 2015). Daarnaast is het noodzakelijk om (meer) rekening te houden met de 

belangen van de demersale sleepnetvisserij aangezien deze groep vissers de meeste hinder en 

bijbehorende (financiële) schade ondervindt van de windparken op zee. 

Ondanks alle consultaties de afgelopen jaren stelt de Nederlandse Vissersbond dat het belang van de 

beroepsvisserij te weinig erkend en meegenomen is in de plannen. De visserijsector voelt zich dan ook 

niet serieus genomen en de betrokkenen hebben onvoldoende gevoel bij de verliezen die door deze 

beroepsgroep geleden worden. 

De kansen van de visserij zijn afhankelijk van de kennis van welke organismen goed gedijen in deze 

nieuwe ecosysteem. Daarom dienen er binnen de bestaande windparken opnames te worden gedaan 

wat betreft de impact en de gevolgen van de installaties op het mariene milieu inclusief de 

visbestanden. Daarnaast is het voor het aanvragen van diverse vergunningen, onder andere op basis 

van de Wet natuurbescherming, voor visserij-activiteiten zeer belangrijk om te weten wat de 

cumulatieve effecten zijn van diverse activiteiten op zee. Hiervoor zijn de gezamenlijke effecten van 

diverse activiteiten op zee voornamelijk belangrijk voor vogelbestanden. Daarom zou de Nederlandse 

Vissersbond graag zien dat deze cumulatieve effecten nader worden onderzocht. 

Tot slot 

De Nederlandse Vissersbond is blij dat er ervoor is gekozen om de kavel te verkleinen omwille van 

zichtbaarheid (en visserij). Echter, blijft de Nederlandse Vissersbond bezorgd over gevolgen van de 

toekomstig te realiseren windmolenparken en meer specifiek ten aanzien van de gevolgen van 

windmolenparken op de beroepsvisserij die in de directe omgeving plaatsvindt. Duidelijk is dat het 

ecosysteem in de voormalige visgronden en directe omgeving zal gaan veranderen met deze nieuwe 

"kunstwerken" en aanverwant de beperkingen van de visserijactiviteiten rondom de windparken. 

Er liggen verschillende toenemende claims op de Noordzee. Niet alleen voor commerciële activiteiten, 

als scheepvaart en energiewinning, maar ook voor natuurbescherming. Dat betekent dat de 

beroepsvissers in het gedrang komen en de dreiging tot (wederom) verplichte inperking van de 

toegestane visserijactiviteiten zeer reëel is. 

Zo zijn wij van mening dat de nog te ontwikkelen en te realiseren windparken op zee geplaatst zouden 

moeten worden in gebieden die weinig worden bevist. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 

de noordelijke strook van de scholbox boven de Waddeneilanden. Daarnaast zou het in verband met 

beperken van verlies aan (vis)gronden beter zijn als de windmolens zo compact mogelijk in een 

windmolenpark geplaatst kunnen worden. Indien het niet mogelijk is om de windmolen parken op deze 

manier te realiseren willen wij opheldering over de bevisbaarheid van nieuwe windmolenparken met 

sleepnetten. Dit zou dan betekenen dat kabels en andere mogelijke obstakels met voldoende diepte 

moeten worden ingegraven in de zeebodem. Door tegemoet te komen aan deze wensen m.b.t 

windmolenparken, wordt meer draagvlak gecreëerd en mogelijke negatieve gevolgen voor de 

beroepsvisserij worden dan voorkomen. 

Er wordt zeer weinig tot geen rekening gehouden met de belangen van de beroepsvisserij bij de 

ontwikkeling van windenergie op zee, ondanks alle consultaties. De belangen van de beroepsvisserij 
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blijken duidelijk ondergeschikt te zijn aan de belangen van de ontwikkeling van windenergie op zee. 

De Nederlandse Vissersbond is van mening dat de ontwikkeling van windenergie op zee de sector 

minder zou kunnen schaden dan dat nu het geval is, mits er bij het toewijzen van plangebieden en de 

daadwerkelijke bouw van windparken op zee ook daadwerkelijk rekening gehouden wordt met de 

belangen van de visserijsector. Het mijden van visgronden bij de aanleg van windparken is een 

belangrijke voorwaarde voor de duurzame ontwikkeling van de windenergiesector. 

De Nederlandse Vissersbond zou graag van de mogelijkheid gebruik willen maken om haar visie te 

delen over het realiseren van windmolenparken. Indien windmolenparken toch gerealiseerd zijn of 

worden in (voormalige) visgronden, dringen wij er op aan dat er nogmaals kritisch gekeken gaat 

worden naar de mogelijkheden voor medegebruik binnen deze windparken, met name het 

medegebruik in de vorm van visserijactiviteiten. De toegankelijkheid voor visserij in de 

wind molenparken is voor de vissers van groot belang, zeker nu deze gebieden tot op heden gesloten 

zijn, en waarschijnlijk blijven, voor elke vorm van gesleepte visserij. 

Een ruimere uitleg van het begrip 'medegebruik' zou kunnen worden gerealiseerd door bij de 

bestaande wind molenparken doorvaart toe te staan van (vissers)schepen tot een lengte van 45 meter. 

Daarnaast zouden de Nederlandse Vissersbond graag zien dat alle vormen van passieve beroepsvisserij 

per direct wordt toegestaan en niet enkel op basis van pilots. De toegezegde pilots zijn een goed 

initiatief, maar zijn tijdrovende praktijken wat een grote derving van inkomsten bewerkstelligd, i.p.v. 

kansen creëert voor de sector. 

Ondanks diverse toezeggingen van de Nederlandse overheid dat de mogelijkheid om pilots uit te 

voeren in de bestaande windparken, en Nederlandse Vissersbond al enkele maanden geleden hiertoe 

een verzoek heeft gedaan, is er tot op heden geen sprake van een besluit vanuit de overheid die het 

daadwerkelijk uitvoeren van de toegezegde pilots mogelijk maakt. Ook deze gang van zaken m.b.t. de 

pilots, maakt dat Nederlandse Vissersbond en haar leden weinig vertrouwen hebben in de 

toezeggingen die zijn gedaan, en weinig vertrouwen hebben in de toekomst voor wat betreft de 

mogelijkheden voor medegebruik en doorvaart in de windparken op zee voor de visserijsector. Er 

wordt reeds sinds 2015 door de Nederlandse overheid gesproken over de mogelijkheid om pilots uit 

te voeren in de windparken, maar tot op heden is hiertoe nog geen daadwerkelijk besluit, dan wel 

mogelijkheid geboden. 

Wij gaan ervan uit dat we u voldoende hebben geïnformeerd omtrent het belang van visserij door 

middel van deze zienswijze. Wij willen als belanghebbende worden gekend in de verdere 

besluitvorming en zouden graag nadere mondelinge toelichting van deze zienswijze willen geven. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met  

, via telefoonnummer  of per e-mail . Ik vertrouw 

erop dat u onze zienswijze serieus in overweging neemt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking en 

in afwachting van uw antwoord. 

Met vriendelijke groeten, 
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Aan: 

Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt 'Kavel V Hollandse Kust (Noord)' 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Utrecht, 26 juli 2018 

Betreft: NWEA zienswijze Ontwerp Kavelbesluit V Hollandse Kust (Noord). 

Graag maakt de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) gebruik van de geboden gelegenheid om reactie te geven 

op "Ontwerp Kavelbesluit V Hollandse Kust (Noord)". NWEA is een brancheorganisatie die het merendeel van de op het 

gebied van windenergie actieve bedrijven verenigt. 

4.1.1 Ligging Kavel V 

Indiener verzoekt in deze fase omtrent de voorwaarden voor het gebruik binnen de 12 mijlszone (huur/opstal/erfpacht) 

met het oog op eenvoud en eenduidigheid. Een level playing field is noodzakelijk zodat er geen aanvullende 

verplichtingen uit voortvloeien voor de ontwikkelaar. 

Graag vernemen we in hoeverre de RVB daadwerkelijk een grondvergoeding gaat opleggen. Tijdige duidelijkheid is 

gewenst om een scherpe business case te waarborgen. Anders wordt een risicomarge meegerekend wat voor 

meerkosten zorgt. 

4.1.4 Gebruik 

Kavel V overlapt met één actief zandwingebied: QSJ. Zandwindgebied QSJ is een groot gebied in het noorden van het 

windenergiegebied, dat tot en met 1 januari 2036 vergund is. 

Graag toelichting gewenst. Word zandwinning mee genomen in het kader rondom medegebruik en natuurinclusief 

bouwen? Integrale aanpak en duidelijk proces noodzakelijk. 

4.2 Verkaveling 

Door een hogere dichtheid (dan bij de vorige kavels) kan de capaciteit van 760 MW behaald worden bij een kleiner 

ruimte gebruik van de kavel. Dit zal resulteren in een minder goede business case door toename van zogverliezen en 

afname energieproductie. Een optimale energieproductie kan alleen worden behaald als de beschikbare ruimte in de 

kavel flexibiliteit biedt zodat de meest optimale plekken gebruikt kunnen worden voor het plaatsen van de 

windturbines. Daarbij dient namelijk rekening gehouden te worden met bodem gesteldheid, archeologische vondssten, 

uxo's en gunstige opstelling ten opzichte van de heersende windrichting. Om over voldoende flexibiliteit te beschikken 

voor een optimaal ontwerp van het windpark is een groter gebied om de 760 MW capaciteit te realiseren nodig in het 

kavel. 

Impact op bestaande windparken; indien in de praktijk blijkt dat het wake effect een significante economische impact 

heeft op de opbrengsten voor de nabij gelegen bestaande windparken dan zou nadeelcompensatie kunnen worden 

overwogen. 

Indien toch blijkt dat nadeel wordt ondervonden door betrokkenen kan een separaat besluit genomen worden over de 

vraag of nadeelcompensatie verschuldigd is aan degenen die mogelijkerwijs hinder ondervinden van de aangewezen 

kavels. In die besluiten wordt overeenkomstig de criteria voor nadeelcompensatie getoetst of eventuele schade 

voorzienbaar was, of sprake is van een bijzondere last en of de last het normale bedrijfsrisico te boven gaat. 

Kan het onderscheid tussen regulier/ innovatie in het kaartje van de kavelindeling toegelicht worden? 

J;;s 
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Er zal geen innovatiekavel zijn, innovatie bin en het reguliere kavel is wel mogelijk. Hoe verhoudt zich dit tot de 

effecten die zijn beoordeeld in de MER? We ke ruimte krijgt de ontwikkelaar voor het toepassen van innovaties? 

6.5 Olie- en gaswinning 

Over de twee gasvelden onder kavel V wordt vermeld dat deze velden met een schuine boring bereikt zouden kunnen 

worden. Schuin boren heeft een effect op de stabiliteit van de bodem en geologie. Daarmee is dit een extra factor om 

mee te nemen in het ontwerp van het windpark. Het geofysische en geotechnische onderzoek is basis voor het 

windparkontwerp, tussentijds of achteraf veranderingen van de ondergrond zijn dus een groot risico voor een veilig 

ontwerp. Voor een bestaand windpark kan daarom schuin boren een enorm risico voor de stabiliteit van de fundering 

betekenen. 

NWEA verzoekt om in de kavelbesluiten aandacht te besteden aan wat de (wederzijdse) effecten en risico's van schuin 

boren zijn en hoe deze voor de windparken gemitigeerd kunnen worden, ook al valt dit formeel buiten de scope van het 

MER. 

6.7 Luchtvaart 

Voor wat betreft de 'flight operational safety assessment' (FOSA), goed te keuren door de ILT; het aanvragen van een 

FOSA is afhankelijk van de initiatiefnemer die wil afwijken van de 5 nautische mijl. De goedkeuring wordt verleend aan 

de helikopter operator om op een locatie met bepaalde naderings- en vertrekprocedures te mogen vliegen. De 

initiatiefnemer is dan dus de helikopteroperator die zich door plannen van windparkontwikkelaar genoodzaakt ziet 

aanpassingen door te voeren, na goedkeuring Il T daarvan? Ideaal geval trekken parkontwikkelaar en helikopteroperator 

hierin gezamenlijk op. Duidelijkheid gewenst om scherpe business case te waarborgen. Anders wordt een risicomarge 

meegerekend wat voor meerkosten zorgt. 

6.10 Kabels en leidingen 

Beleid dat deze windenergie (nationaal belang) zo min mogelijk mogen hinderen. In lijn hiermee venoeken wij in het 

kavelbesluit op te nemen dat alle gasleidingen in het gebied welke niet meer in gebruik zijn (naar verlaten platforms) in 

het gebied te verwijderen zodat ere en efficiëntere invulling van het gebied met windenergie gerealiseerd kan worden. 

Daarbij mag de verwijdering geen effect hebben op het budget en/ of constructieschema van de windparkontwikkelaar. 

6.11 Scheepvaartveiligheid 

De installatie van radar kan grote impact hebben op het ontwerp van een specifieke fundatie. Daarom moet op 

'voldoende' tijd vooraf worden afgestemd of hier gebruik van gemaakt wordt. 

7.8 Ecologie 

NWEA zou graag zien dat bij de mitigerende maatregelen voor vleermuizen de cut-in windspeed verlaagd wordt van de 

huidige Sm/s naar 3-3,5 m/s, daar uit recent onderzoek (WoZep) zou blijken dat het risico voor vleermuizen (populatie 

effect) gelijk blijft. Verlaging van de cut-in windspeed zou uiteraard gunstig zijn voor de energieproductie bij deze lagere 

windsnelheden. 

Verder zou het gezien de belastingen op de windturbine ook gunstig zijn om onder deze cut-in windspeed de rotor niet 1 

maar 2 RPM te laten draaien. Bij 2 RPM is een zogenaamde 'actieve' vrijloop van de windturbines mogelijk (i.p.v. een 

'passieve' vrijloop bij 1 RPM) wat de belasting van de windturbines in deze toestand zou verminderen. Dit geldt voor alle 

voorschriften waarbij het terugbrengen van de rotorsnelheid momenteel tot 1 rotatie per minuut (vogels, vleermuizen, 

onderhoud kabels, helikopterverkeer) is opgenomen. 

2 
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Voorschriften: 

2 Windpark en bandbreedten 

Nederlandse WindEnergie Associatie 
Netherlands Wind Energy Association 

�·· 
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NWEA 

De nieuwe windturbines komen in de buurt van de momenteel gehanteerde maximale tiphoogte. Voor Siemens is 
momenteel de grootste offshore windturbine 8MW met 167 m rotor. Voor MHI Vestas is de V164-9.5 MW de huidige 

grootste machine, nu ook de grootste beschikbaar op de markt. De grootste offshore windturbine, gepland voor 
levering in 2021, is momenteel de Haliade 12 MW van GE met rotor diameter van 220m en tiphoogte van 250 tot 260m. 

http://www.rechargenews.com/wind/1443296/ge-unveils-market-changing-12mw-offshore-wind-turbine 
Er is een grote kans dat tegen de tijd dat HK V gebouwd gaat worden, windturbines op de markt zijn met een hogere 

tiphoogte. Gezien het kleine aantal offshore wind windturbine fabrikanten hebben de windpark ontwikkelaars deze 
allemaal in de competitie mee te kunnen nemen. Een vergroting van de maximale tiphoogte is daarom cruciaal. 
NWEA heeft al eerder gepleit voor meer flexibiliteit en toekomstbestendigheid op dit aspect, echter ons inziens is de 

reden van de huidige beperking onvoldoende onderbouwd. 

4.5 d) "De vergunninghouder zal de resultaten van zijn UXO onderzoek archeologisch laten analyseren volgens de 

vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA} Waterbodems". 

Bij de huidige voorbereidingen voor de bouw van het windpark Borssele wordt de data van de UXO onderzoeken en de 
preconstructie verkenning niet overlegd voor archeologische beoordeling, simpelweg omdat de parkontwikkelaar daar 
nu niet toe verplicht is. Indien er meer magnetische anomalieën worden gevonden, hetgeen waarschijnlijk is omdat de 

UXO onderzoeken met een hogere resolutie worden uitgevoerd, dan kan dit tot de beoordeling leiden dat het 

potentieel archeologische waarde heeft hetgeen tot een hoop uitsluitingszones voor het constructiegebied leiden 
hetgeen de kosten en de complexiteit verhoogd. In hoeverre is dit aspect meegewogen bij het vaststellen van het 

huidige voorschrift? 

4.6 d) "Op aanwijzing van de Minister van Economische Zaken of de Kustwacht wordt het windpark geheel of 

gedeeltelijk verlicht in het geval van een reddingsoperatie in of in de directe omgeving van het windpark". Klop het dus 

dat alle turbines uitgerust moeten worden met (top/luchtvaart) markerings- en obstakelverlichting? Ook nog met 
nautische verlichting? 
We zien graag toelichting op het proces voor de reddingsoperatie in een windpark en welke markeringen in het 

windpark belicht moeten zijn. Bij het uitvoeren van SAR vluchten buiten de daglicht periode wordt er gevlogen met 
NVG's wat het verlichten van de windturbines juist onwenselijk maakt. Hoe verhoudt zich dit tot dit voorschrift? 

Verder horen we graag wie die belichting op afstand moet kunnen bedienen en hoe de communicatie tussen de 
windpark operator en de reddingsoperatie verloopt. Moeten de ID nummers van de wind turbines bijvoorbeeld verlicht 

worden? 

4.6. e) "De mast, de gondel en de bladen van de windturbines worden uitgevoerd in de kleur lichtgrijs {RAL 7035)". We 
begrijpen dat de industrie standard voor turbine kleur RAL 7035 toegepast kan (moet) worden. Echter, volgens de 
huidige versie van het ILT Informatieblad par 5.c (Aanduiding offshore windturbines en offshore windparken, Vers. 3.0, 

30 september 2016"), kan RAL 7035 alleen gebruikt worden in combinatie met witte knipperende lichten gedurende de 
daglicht periode. We hebben begrepen dat het ILT informatieblad onder revisie is zodat de kleur RAL7035 toegepast kan 
worden zonder dit te moeten combineren met wit knipperende waarschuwingslampen. 

4.8. "Maatregelen ter vergroting van het geschikte habitat voor van nature in de Noordzee voortkomende soorten 

middels kleine en grote holen en spleten en (be)vestigingssubstraat": 

Het hoofdvoorschrift bepaalt het gebruik van een dubbele laag erosie bescherming. Dit is tegenstrijdig aan de huidige 

industriestandaard van een enkele laag erosie bescherming en zal de LCoE significant verhogen. 
Optie a - Wat is de onderbouwing van de gevraagde 20%? In de erosie bescherming die nu toegepast wordt, zijn 
spleten en holen te vinden. Nu wordt een specifieke lengte en diepte van de spleten en holen voorgeschreven. Onze 

voorkeur gaat uit naar flexibiliteit in de dimensies, en dat de focus wordt gelegd op het verder bestaan van de nieuw 
gecreëerde biotoop na afloop van de vergunningsperiode. 
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Nederlandse WindEnergie Associatie 
Netherlands Wind Energy Association 
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Optie bl - Buizen; het gebruik van betonne buizen in de nabijheid van de monopiles vormt een integriteitsprobleem 

voor de kabel daar de hydraulische belastin een stuk sterker is nabij de monopile dan op grotere afstand. Betonnen 

buizen kunnen dus het best zo ver mogelijk an de monopiles geplaatst worden. Het detail ontwerp van de buisgaten 

zal kostenverhogend werken en lijkt nu te gedetailleerd omschreven. 

Optie b2 - Rif bal; deze optie zou beschreven moeten worden zonder specifieke product merknaam Optie b3 - Schelpen 

en kalkrijk materiaal; deze optie zou ook ruimte moeten bieden aan de plaatsing van materialen in netten, niet enkel 

gabions. Ook zou een vrij uitstrooien van schelpen en kalkrijk materiaal toegestaan moeten kunnen worden. 

Indien het monitoren van de effecten van de toegepaste maatregelen wordt opgelegd aan de vergunninghouder dan 

dient dit duidelijk vermeld te worden in het voorschrift. 

Indien gewenst lichten wij bovenstaande graag nog nader toe in een gesprek. 

Hoogachtend, 

Voorzitter Bestuur 
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Verzonden: Donderdag 26 juli 2018 20:04 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavel V Hollandse Kust (noord) 

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

Straat:  
Huisnummer:  

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

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit of in het MER? 
De MER onderzoekers melden dat de negatieve effecten van de windmolenparken op de 
zoogdieren en vogelpopulatie onvermijdelijke zijn en dat die zelfs in Natura 2000 gebieden 
doordringen. De werkelijke effecten zijn zo concluderen de meeste onderzoekers niet eens 
goed in kaart te brengen door het gebrek aan terzake kennis. 
Een uitzondering op die gepaste terughoudendheid is Pondera Consult's bijlage VII 
soortenbescherming. 
"-Op basis van dit gegeven kan met zekerheid worden gezegd dat deze populaties 
veerkrachtig genoeg zijn om de additionele sterfte in de huidig bekende windparken op te 
vangen en dat de gunstige staat van instandhouding van zeevogelsoorten niet in het geding 
komt.-" 
Het betreft een boekhoudkundige zekerheid, die zich baseert op actuele normen en 
statistieken, maar voorbijgaat aan toekomstige negatieve factoren zoals klimaatverandering, 
overbevissing en de plasticsoep, waardoor populaties onder toenemende druk worden gezet. 
De vermeende zekerheid is misplaatst en typeert te stellige inschattingen omtrent de 
veerkracht van de natuur, die zo leert de geschiedenis aldoor veel te optimistisch zijn en 
stevig moeten worden bijgesteld. 
Alleen definitief zeker is dat men door hardnekkige onjuiste boekhoudkundige aannames de 
actuele klimaatsveranderingen heeft veroorzaakt. 
Het is goed mogelijk dat de wind molenparken kwetsbare populaties de nekslag geven. 

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

De MER is onvolledig. 
1- C02 reductie. 
De MER maakt geen melding van het feitelijk netto energetisch rendement van de 
windmolenparken. Terwijl dit "gunstige" milieu effect juist de reden zou moeten zijn om 
zulke parken te bouwen. Gedegen aandacht voor de te verwachten C02 reductie en de 
rekenkundige onderbouwing daarvan, waarin ook de C02 productie tijdens de 
grondstofwinning, de metaalverwerking, het transport, de opbouw en het onderhoud worden 
verrekend, zijn een basisvereiste voor doeltreffende duurzaamheid. 

2- Achterland. 
De MER maakt geen melding van de weereffecten van de windparken op het achterland; de 
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nabij gelegen Hollandse kust. Die effecten zouden bijvoorbeeld op de landbouw kunnen 
aangrijpen. De reikwijdte van die effecten dient uitgebreid te worden onderzocht. Het zijn 
factoren die in het uiteindelijk energetisch rendement van die grootschalige 
windmolenparken moeten meewegen. 

Er zijn wereldwijd maar een klein aantal onderzoeken gedaan naar zulke effecten. Vast staat 
dat die effecten niet verwaarloosbaar zijn. 
bij lage: https: //www.earth-syst-dynam.net/2/1/2011/ 
3-Er wordt bij de bouwplannen niet geanticipeerd op het stilvallen van de golfstroom. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Indien de windmolenparken het weer plaatselijke merkbaar beïnvloeden dan is ieder 
huishouden binnen die invloedssfeer belang hebbende. 
Dan is er de zichtbaarheidsanalyse. 
ZICHTBAARHEIDSANALYSE HOLLANDSE KUST (NOORD) KAVELS V EN VI. Uit Tabel 2.1 uit 
de analyse blijkt dat de kromming van de aarde gemeten vanaf het strand op 2 meter 
hoogte over een afstand van 20 km nog geen 10% van de windmolens blindeert. 
Om het strand te bereiken moeten de duinen moeten worden overgestoken. De hoogte van 
de duinovergang staat er voor garant dat niemand ooit nog tot aan de einder over onze zee 
uitkijken, en diens blik altijd verstrikt raakt in een stakerige molenveld van dolgedraaide 
duurzaamheid. 
De fietsboulevard op de ondergespitte Hondsbossche Zeewering geeft een prachtig uitzicht 
over de zee. Voor die hoogte situatie van 12m boven NAP schiet Tabel 2.1 volledig tekort. 
Wel valt uit die tabel op te maken dat de windmolens tijdens een fietstocht over de 
zeewering over een breed veld volledig zichtbaar zullen zijn. 
Er een onderzoek gedaan naar de vermindering van het zicht door weersinvloeden. Daarmee 
wordt de werkelijke visuele situatie net zo onberekenbaar als de lange termijn 
weersverwachting. Het onderzoek stelt dus vast dat de aftekening van de molens tegen de 
lege horizon zo nu en dan wat waziger kan zijn. Men denkt aan matte camouflage verf om 
de zaak nog wat verder te verdoezelen. Alleen bijziende badgasten die tijdens het zonnen of 
pootje baden de bril op in de picknickmand achterlaten, kunnen zich nog de in oerhollandse 
weidsheid wanen, maar voor een scherp oog doet camouflageverf onder wisselende 
lichtomsta nd ig heden niets. 
Kortom, dat de windmolenparken zijn nagenoeg geheel zichtbaar hetgeen natuurlijk op 
voorhand bekend was bij de aanwijzing van de kavels. De zichtbaarheid analyse geeft 
voornamelijk inzicht in hypothetische parken verder dan 18km van kust gelegen en doet hier 
dus helemaal niet ter zake. Het maakt de MER onnodig lijvig. Voor visuele vernietiging van 
het zeeland schap is bewust gekozen en een likje matte verf maakt dat er niet mooier op. 
Al met al is de analyse vergelijkbaar met een onderzoek naar de zichtbaarheid van het bord 
voor de kop. In hoogglans geverfd kan de MER zijn eigen wassen neus daarin herkennen. 
De analyse maakt geen melding van het nevenaspect van licht namelijk de schaduw. Het 
ooit zo beroemde Hollandse licht is vandaag de dag grotendeels besmeurt door 
grootscheepse en stedelijke vervuiling. Op een gelukkige dagen is het tijdelijk opgeschoond 
door zeewind en fijnschildert het nog de weelderigste wolkenluchten met kleurrijke 
avondtaferelen. 
Zoals de overheid kan weten, hebben veel strandbezoekers een aangeboren liefde voor de 
zonsondergangen aan zee. Aangezien de zon vanaf het strand gezien eerst achter de 
windmolens en pas later achter de aard kromming verdwijnt kan de zon de schaduwen van 
de windmolens tegen de wolken werpen. Dat is ook aan Egmond aan Zee soms zichtbaar. 
Niet alleen de alledaagse zeegezichten worden door de windparken vernietigd, ook de 
romantische zonsondergangen worden ons land voorgoed afgenomen. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
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Wellicht kunt u de vakantie uitvlucht naar landen waarvan de natuurlijke schoonheid nog 
niet economisch is vermorzeld, in de bovengenoemde energetische winst en verliesrekening 
verwerken. 

Reactie 

0016 

123 van 127



Verzonden: Donderdag 26 juli 2018 22:22 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Kavel V Hollandse Kust (noord) 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat: Vlaak 
Huisnummer: 12 

Postcode: 8321 RV 
Woonplaats: URK 
Telefoonnummer: 
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: VisNed 

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit of in het MER? 
Zie hiervoor de inhoud van bijlage '20180726 Zienswijze VisNed ontwerpkavelbesluit V 
Hollandse Kust (noord). pdf' 

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

Zie hiervoor de inhoud van bijlage '20180726 Zienswijze VisNed ontwerpkavelbesluit V 
Hollandse Kust (noord). pdf' 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie hiervoor de inhoud van bijlage '20180726 Zienswijze VisNed ontwerpkavelbesluit V 
Hollandse Kust (noord). pdf' 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Zie hiervoor de inhoud van bijlage '20180726 Zienswijze VisNed ontwerpkavelbesluit V 
Hollandse Kust (noord). pdf' 

Reactie 
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VISSERS MET TOEKOMST 

Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt Kavel V Hollandse Kust (noord) 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Urk, 26 juli 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerokavelbesluit kavel V Hollandse Kust (noord) 

Geachte heer, mevrouw, 

VisNed heeft kennis genomen van het ontwerpkavelbesluit V van windgebied Hollandse Kust (noord). Hierin valt 
op dat de gevolgen voor de visserij onderbelicht worden. Via deze brief wil VisNed als belangenbehartiger van het 
grootste deel van de Nederlandse kotteNisserij haar zienswijze kenbaar maken aangaande het voorgenoemde 
ontwerp. In onze zienswijze willen wij aandacht vragen voor een aantal punten welke wij hieronder opsommen. 

Gevolgen voor vissers die hun visgronden verliezen zijn niet voldoende in kaart gebracht. 
In voorgenoemde ontwerpkavelbesluit werden de effecten op de visserij op voorhand als beperkt negatief 
gekenschetst en ook in de MER en ontwerp kavelbesluiten is dit het geval terwijl gesproken wordt van 'relatief 
hoge vangstopbrengst'. Als percentage wordt 0,23% (elders wordt gesproken van 0,22%) van het NCP genoemd en 
dat dit in cumulatie een beperkt negatief effect zou hebben. VisNed kan zich niet vinden in deze weergave die geen 
recht doet aan de gevolgen voorde 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. Er wordt bij lange 
na geen 100% van het NCP bevist. De 0,23% geeft dus een zeer scheef beeld en is veel hoger in relatie tot het 
daadwerkelijk beviste en in praktijk bevisbare oppeNlak waar de vloot van afhankelijk is. Een deel van deze 
overwegingen is in het ontwerpkavelbesluit meegenomen, maar in de percentages wordt toch weer uitgegaan van 
het hele NCP. 

Het is van be lang de gevolgen in beoordeling te nemen voor de vissers die in een specifiek gebied vissen. Deze 
vissers worden met een groot gesloten gebied 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. 

Gezien de (veelal emotionele) reacties vanuit de visserijsector op de Routekaart Wind op Zee, die ook bij de 
minister van EZK zeker niet onopgemerkt moeten zijn gebleven vinden wij het een zeer kwalijke zaak dat in de 
MER niet eens de moeite is genomen om actuele vangstgegevens van het betreffende gebied te gebruiken. In 
plaats daarvan is de meest actuele informatie uit 2008 afkomstig en daarmee dus bijna tien jaaroud. Dit tekent in 
onze ogen hoe achteloos omgegaan lijkt te worden met de belangen van de visserij m.b.t. wind op zee. 

Om tot een goed beeld van de impact van het ontwerpkavelbesluit voor de visserij te komen dient in de optiek van 
VisNed minimaal in beeld gebracht te worden: 
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Welke visserijbedrijven getroffen worden door dit ontwerp. 
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Voor welk deel van hun activiteiten deze bedrijven afhankelijk zijn van dit gebied in de afgelopen vijf jaar. 
De waarde van de aangevoerde soorten gevangen binnen dit gebied gedurende minimaal de laatste vijf 

jaar. 

In de afweging van de gevolgen voor de visserij wordt gesproken dat dit moeilijk in kaart te brengen is vanwege 
concurrentie overwegingen. Wij krijgen evenwel niet de indruk dat ook daadwerkelijk is gepoogd dit te doen. De 

overheid beschikt in verschillende vormen over de benodigde informatie en data om dit in kaar te kunnen brengen. 
Dergelijke informatie van betreffende bedrijven hoeft dan ook niet openbaar gepubliceerd te worden. 

Bovendien zijn wij van mening dat de onderhoudszones van kabels en leidingen die de kavels doorsnijden 
meegenomen moeten worden in de berekening van het areaal dat niet meer toegankelijk is voor de visserij. 1 n de 
MER wordt bij de effectbeschrijving voor de visserij gesteld dat oppervlaktes exclusief deze zones zijn. 

De cumulatieve effecten van de uitrol van Wind op Zee op visserij worden niet goed in kaart gebracht. 
Inmiddels is de Routekaart Wind op Zee bekend en wordt al gesproken over een verdere uitrol van Wind op Zee na 
2030. In de MER warden slechts de percentages van de windenergiegebieden Borssele, Hollandse Kust zuid en 
Hollandse Kust noord opgeteld om iets te zeggen over de cumulatieve effecten. Toekomstige plannen en de eerder 
genoemde economische effecten worden, behalve het optellen van deze percentages, verder niet meegenomen 

terwijl dit in onze ogen wel zou moeten. Het gebiedsverlies kan grote gevolgen hebben voor de specifieke vissers 
die daar hun bestekken hebben en de gemeenschappen waartoe zij behoren. Bij dergelijke plannen zouden 
middelen beschikbaar gesteld moeten worden om middels een uitvoerige studie de sociaal-economische gevolgen 
voor de vissersvloot en de daaraan verbonden gemeenschappen in kaart gebracht moeten worden. 

Bovendien wordt gesteld dat er op dit moment geen signalen zijn dat de overgebleven visgronden onvoldoende zijn 
voor het opvissen van het beschikbare quotum. Hierbij moet worden opgemerkt dat het nog maar zeer de vraag is 
of over een aantal jaren nog steeds dezelfde hoeveelheid quotum beschikbaar is als vandaag de dag. In historische 
context zijn deze voor de belangrijkste commerciële soorten hoog te noemen. 

Er is geen rekening gehouden met de verplaatsing van visserij activiteiten naar andere gebieden en de nadelige 
gevolgen hiervan. 
Juist de eerder genoemde cumulatie die op de Noordzee plaats gaat vinden 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. 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" is in onze ogen te makkelijk. Zo ook de verwachting dat het effect naar verwachting toch 

maar gering zal zijn. De overheid heeft als taak de economische gevolgen van dergelijke kavelbesluiten beter in 
kaart te brengen. Als hier sprake is van een grote onbekende dan zullen de gevolgen op zijn minst tijdens de 
ontwikkeling en exploitatie van het gebied onderzocht moeten worden. 

Gesteld wordt dat het lastig is in te schatten waar activiteiten zich vervolgens zullen concentreren, maar ook hier 
krijgen wij wederom niet de indruk dat hier daadwerkelijk werk van gemaakt is. Bij dergelijke plannen met 
grootschalig ruimtebeslag plannen zouden middelen beschikbaar gesteld moeten worden om middels een 
uitvoerige studie de hierdoor veranderende geografische verspreiding en stapeling van activiteiten van de 
vissersvloot in kaart moeten worden gebracht. 

Kennisleemten m.b.t. ecologische effecten 
In het voorliggend ontwerp en daar bijhorende MER wordt alvast aangenomen dat windparken door het ontbreken 
van bodemberoerende visserij een positief effect op het ecosysteem en visstand zullen hebben. Van uit de 

visserijpraktijk uit Britse windparken waar wel gevist mag worden en gebieden rondom bestaande windparken 

126 van 127



� 0017 

.. ç:. 
Vis Neet 

Vr:ssats MET TOtKOH.St 

bereiken ons echter andere geluiden. Bovendien bestaan er op dit moment grote kennisleemten rondom de 
ecologische effecten van zowel de aanleg van windparken op zee als operationele windparken en dan vooral op 
demersale vissoorten. Het vijfjarig onderzoeksprogramma Wozep zal pas in 2021 worden afgerond. Windmolens 
veroorzaken onvermijdelijk onderwatertrillingen en -geluid. VisNed maakt zich zorgen over de effecten van deze 

onderwatertrillingen en - geluid op met name de demersale vissoorten die van belang zijn voor de vissers die 
VisNed vertegenwoordigt. De ecologische effecten op deze soorten komen niet terug in het voorliggend ontwerp. 

De aangehaalde studies focussen zich slecht op enkele soorten. Het ontbreken van effecten op één soort betekend 
niet dat dit geêxtrapoleerd kan worden naar alle vissoorten. Ook bij dit punt wordt te makkelijk over de 

kennisleemten heengestapt. 

Verder vindt VisNed het niet acceptabel dat slechts voor de aanlegfase geluidsnormen gelden en niet voor de 
operationele fase terwijl niet bekend is wat de geluidseffecten van operationele turbines op verschillende 
vissoorten zijn. Dus ook niet in de omringende gebieden waar wel gevist mag worden. 

Mitigatie van effecten op visserij tijdens aanlegfase 
VisNed staat erop dat bij aanvang van de aanlegfase niet meteen het gehele gebied gesloten wordt voor visserij, 
maar dat gekozen wordt voor gefaseerde sluiting van het gebied die gelijk loopt met de locatie van de 
werkzaamheden zodat het gebied zo lang mogelijk open blijft voor visserij. 

Wij hopen onze zienswijze op deze manier helder voor het voetlicht gebracht te hebben en zien uit naar uw reactie. 

Hoogachtend, 

Namens de Coöperatie Kottervisserij Nederland U.A. (VisNed), 

127 van 127


	Inspraak- en reactiebundel
	Inhoudsopgave
	Woord vooraf
	Kennisgeving
	Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale reacties en zienswijzen
	Alfabetisch overzicht organisaties en reacties / zienswijzen
	Reacties R008 en R009
	Zienswijzen 0001 t/m 0017
	Zienswijze 0001 t/m 0003
	Zienswijze 0004 t/m 0007
	Zienswijze 0010 t/m 0013
	Zienswijze 0014 t/m 0017



