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1. Toetsingsadvies milieu-informatie windpark Q10 
De ministers van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Infrastructuur en Mili-
eu (IenM) willen een besluit nemen over het inpassingplan en een nieuwe vergunning die 
nodig zijn voor het windpark Q10 van Q10 Offshore wind B.V. (Rijkscoördinatieprocedure). 
Naast het windpark gaat de besluitvorming over het kabeltracé (zee en land). Voor het wind-
park en het zeetracé van de kabel is eerder een m.e.r.-procedure doorlopen1 en een vergun-
ning Wet beheer Rijkswaterstaatswerken (Wbr-vergunning2) afgegeven. Het voornemen is 
ondertussen gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn: een ander kabeltracé, 43 in plaats 
van 51 turbines, een toename van het rotoroppervlak, waardoor het rendement toeneemt en 
mogelijke toepassing van een aantal innovatieve technieken bij maximaal 4 windturbines. 
 
De ministers hebben onderzoek laten uitvoeren3 met de vraagstelling of bovenop eerder uit-
gevoerde studies - waaronder het milieueffectrapport (MER), de Passende beoordeling en de 
aanvulling daarop - nog meer onderzoek nodig is. De voorlopige conclusie van de ministers 
was dat geen verdere studies noodzakelijk zijn. Alvorens tot verdere besluitvorming over te 
gaan, verkrijgen de bevoegd gezagen en de initiatiefnemers graag de bevestiging dat met 
deze aanvullende milieu-informatie, in samenhang met de eerder uitgevoerde studies, de 
milieugevolgen van het project volledig en zorgvuldig in kaart zijn gebracht. 
 
De Commissie heeft getoetst of voldoende milieu-informatie voorhanden is om het milieube-
lang volwaardig mee te kunnen wegen bij de voorliggende besluiten. Zij heeft daarbij kennis 
genomen van nieuwe inzichten over milieugevolgen sinds de m.e.r.-procedure in 2009, die 
tot veranderingen in beoordelingen en conclusies kunnen leiden. De Commissie heeft bij de 
toetsing gebruik gemaakt van de informatie in de vergunningaanvraag, de resultaten van het 
project ‘Shortlist Ecologische Monitoring Wind op Zee’ en diverse (internationale) onder-
zoeksresultaten van offshore windparken die sinds 2009 beschikbaar zijn gekomen. 
 
Tijdens de toetsing heeft overleg plaatsgevonden tussen de Commissie, het ministerie van 
EL&I, Rijkswaterstaat Noordzee en Q10 Offshore wind B.V. over windpark Q10. In vervolg 
hierop heeft de Commissie op 1 juni 2012 van het bevoegd gezag4 een brief ontvangen met 
aanvullende informatie over de milieueffecten van dit windpark (verder ’aanvullende informa-
tie’) o.a. over vislarven, zeezoogdieren en heiverbodsperiode. Deze informatie is bij dit advies 
betrokken. De Commissie adviseert deze informatie zo spoedig mogelijk openbaar te maken. 
 
Oordeel en advies 
De Commissie adviseert het in het verleden opgestelde ‘cumulatiescenario’ voor de cumula-
tieve gevolgen voor zeezoogdieren tijdens de bouw van meerdere windparken in opeenvol-
gende jaren te actualiseren en de resultaten bij de besluitvorming te betrekken (zie verder 
§2.7). Voor de overige onderdelen is voldoende milieu-informatie voor de besluitvorming 
beschikbaar. 
 
                                                           

1  Over dit project heeft de Commissie eerder geadviseerd onder projectnummer 2006, zie verder www.commissiemer.nl . 
2  D.d. 18 december 2009, kenmerk WSV/2009-1229. 
3  Zie voor dit onderzoek ‘de vergunningaanvraag’; aanvraag wijzigingsvergunning windpark Q10, 29 februari 2012. 
4  Brief ministerie EL&I 1 juni 2012 per mail, 5 juni 2012 per post, kenmerk DGETM-ED/12069266. 
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Uit de beschikbare informatie (waaronder de ’aanvullende informatie’) blijken nieuwe inzich-
ten over de Bruinvis, namelijk:  
• een hoger aantal beïnvloede Bruinvissen door heiwerkzaamheden; 
• een stijging in aantallen Bruinvissen in december waardoor hogere aantallen kunnen 

voorkomen rondom de Q10-locatie; 
• het vóórkomen van moeder-kalf combinaties in juli bij Q10. 
De Commissie adviseert bij de besluitvorming aan te geven hoe deze nieuwe inzichten zijn 
meegewogen. 
 
Voor het kabeltracé (zowel op land als op zee) vindt de Commissie dat voldoende milieu-
informatie beschikbaar is. 
 
Technische mitigerende maatregelen 
In de ’aanvullende informatie’ is navolgbaar beargumenteerd dat technische mitigerende 
maatregelen om heigeluid te beperken nog niet worden voorgeschreven onder meer vanwege 
onzekerheden over de bouwsnelheid, effect van stroming en technische onzekerheid over de 
toepasbaarheid. De Commissie signaleert dat hierdoor voor dit moment onduidelijk is welke 
potentiële milieuwinst met deze mitigerende maatregelen behaald kan worden. Dit is een 
aandachtspunt voor de besluitvorming. De Commissie adviseert bij de besluitvorming aan te 
geven hoe met nieuwe inzichten over mitigerende maatregelen zal worden omgegaan. 
 
Natura 2000-gebieden langs de kust 
De Commissie onderschrijft op basis van de beschikbare informatie de conclusies dat “aan-
tasting van de natuurlijke kenmerken” van Natura 2000-gebieden uit te sluiten is, omdat het 
hier de bouw van één park betreft en gezien het heiverbod van januari t/m juni. 
 
Voor de besluitvorming is van belang dat het ook aannemelijk is dat aantasting van de na-
tuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden langs de Nederlandse kust in cumulatie is 
uit te sluiten. Cumulatie kan optreden door de bouw van meerdere parken in opeenvolgende 
jaren. In dit advies doet de Commissie hiervoor aanbevelingen (zie §2.7). 
 
Monitoringsprogramma 
In de Wbr-vergunning zijn monitoringvoorschriften opgenomen over onderwatergeluid en de 
effecten op het onderwaterleven. Met de resultaten van deze monitoring kan in de toekomst 
een betere inschatting van de milieugevolgen gemaakt worden. De Commissie adviseert 
nieuwe inzichten, bijvoorbeeld uit het project ‘Shortlist Ecologische Monitoring Wind op Zee’, 
te gebruiken om de monitoringsopzet verder te verfijnen. 
 
De nieuwe vergunningaanvraag bevat twee turbines met een paaldiameter van 6,2 meter. Dit 
biedt kansen om ook voor dit grote type monopaal meetresultaten over optredende bronver-
mogens van onderwatergeluid te verkrijgen. Mogelijk worden ook innovaties (bijvoorbeeld 
andere funderingstechnieken) in dit windpark toegepast. Sommige van deze technieken heb-
ben de potentie om in de toekomst milieueffecten door onderwatergeluid te beperken. De 
Commissie adviseert het monitoringsprogramma hierop aan te passen. 
 
In de volgende hoofdstukken geeft de Commissie een toelichting op haar oordeel en advies. 
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2. Toelichting op het oordeel onderwaterleven 
Het heien van funderingen voor windturbines veroorzaakt hoge geluidniveaus tot op grote 
afstand van de heiplaats en beïnvloedt daarmee het onderwaterleven zoals vislarven en zee-
zoogdieren. De geluidsterkte neemt af met de afstand tot de heistelling. Voortplanting (pro-
pagatie) van onderwatergeluid is afhankelijk van onder andere de frequentie, de waterdiepte 
en aard van de zeebodem. 

2.1 Mitigerende maatregelen onderwatergeluid tijdens de bouw 
De Wbr-vergunning staat heiwerkzaamheden alleen toe tot in de periode 1 juli t/m 31 de-
cember, waarbij maximaal één park tegelijk aangelegd mag worden en benoemt voorschrif-
ten voor monitoring van onderwatergeluid. De Wbr-vergunning schrijft geen technische miti-
gerende maatregelen voor, maar laat in de voorschriften ruimte open om deze later alsnog 
toe te passen.5 In de vergunningaanvraag zijn geen mitigerende maatregelen beschreven. 
 
Enkele technische maatregelen om het geluid van heien te mitigeren zijn sinds 2009 door-
ontwikkeld, getest en toegepast.6 De Commissie signaleert dat toepassing van deze technie-
ken daarmee kansrijker is dan in 2009. Mogelijk kunnen deze maatregelen bij windpark Q10 
worden ingezet, bijvoorbeeld: 
• ommanteling van de heipaal door toepassing van een dubbelwandige geïsoleerde stalen 

of kunststof buis (prototypes getest door de bedrijven IHC-Merwede en Menck); 
• gebruik van een ‘vibratory hammer’ (onder andere ingezet bij het Duitse windpark Alpha 

Ventus en windparken in China); deze techniek vergt veelal nog wel naheien met de tra-
ditionele techniek vanwege garantie van de draagkracht van de constructie. 

 
In de ’aanvullende informatie’ is navolgbaar beargumenteerd dat deze maatregelen nog niet 
worden voorgeschreven onder meer vanwege onzekerheden over de bouwsnelheid, effect van 
stroming en technische onzekerheid over de toepasbaarheid. De Commissie signaleert dat 
hierdoor voor dit moment wel onduidelijk is welke potentiële milieuwinst met deze mitige-
rende maatregelen behaald kan worden. Dit is een aandachtspunt voor de besluitvorming. 
 
De Commissie adviseert bij de besluitvorming aan te geven hoe met nieuwe inzichten over 
mitigerende maatregelen zal worden omgegaan. 

 
Naast technische maatregelen kunnen effecten op het onderwaterleven in belangrijke mate 
gemitigeerd worden door in bepaalde ecologisch gevoelige perioden in het jaar geen hei-
werkzaamheden toe te staan. De Wbr-vergunning bevat uitgebreide voorschriften over de 
heiperiode. Zo mag er maximaal één park per bouwseizoen geheid worden en geldt een hei-
beperking in de periode januari t/m juni. In de ’aanvullende informatie’ is aangegeven dat 
deze heibeperking nog actueel is. 

                                                           

5  Zie bijvoorbeeld de Wbr-vergunning voorschrift 8, op pagina 54. 
6  Een overzicht van de stand van zaken van technische mitigerende maatregelen is bijvoorbeeld opgenomen in: 

Koschinski S. (2011), Stand der Entwicklung schallminimierender Massnamen beim Bau von Offshore-
Windenergieanlagen, Bundesambt für Naturschutz (BfN). 
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Uit de Wbr-vergunning en de ’aanvullende informatie’ blijkt dat de overweging voor deze 
voorschriften is gebaseerd op het voorkomen van: 
1. effecten op de voedselketen via vislarven; 
2. effecten op de migratie van de Gewone zeehond; 
3. grootschalige ruimtelijke verstoring van alle zeehonden in de Noordzee; 
4. effecten op Bruinvissen. 
De Commissie heeft deze voorschriften in het verdere advies als een gegeven beschouwd. 

2.2 Vóórkomen van en effecten op vislarven 
Het project ‘Shortlist Ecologische Monitoring Wind op Zee’ biedt een aantal nieuwe inzichten 
over viseieren en -larven. Hiervan is nu veel beter (dan in 2009) bekend welke soorten, in 
welk stadium, op welk moment en op welke plaats aanwezig zijn in de Noordzee. Afhankelijk 
van soortspecifieke informatie kan nu een betere inschatting worden gemaakt van periode(n) 
waarin heiactiviteiten kunnen worden uitgesloten om eventuele nadelige gevolgen voor vissen 
te beperken. Het nieuwe onderzoek geeft nog onvoldoende informatie over sterfte van vislar-
ven door onderwatergeluid afkomstig van heiwerkzaamheden. Voor een goed beeld is hier-
voor nog vervolgstudie nodig. Op korte termijn zijn hier daarom geen belangrijke nieuwe 
inzichten te verwachten, op langere termijn kan vervolgstudie wellicht de aanwezige kennis-
leemtes verkleinen. 
 
De ’aanvullende informatie’ bevat een nieuwe onderbouwing van de gewenste periode(n) 
waarin heiactiviteiten worden uitgesloten vanwege vislarven. De vergunningaanvraag bevatte 
deze informatie (nog) niet. Uit deze beoordeling blijkt dat vislarven van de geselecteerde 
soorten tot en met augustus op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) vóórkomen. Uit de 
ontvangen beoordeling blijkt dat de periode januari t/m juni als heiverbod gekozen is van-
wege de voedselbeschikbaarheid voor jonge vogels, waardoor verklaarbaar is dat juli en au-
gustus afvallen. Hiermee is voldoende informatie voor de besluitvorming beschikbaar. 

2.3 Modelaanpak effecten op zeezoogdieren 
Bij de bepaling van effecten op zeezoogdieren ten behoeve van de Wbr-vergunning werd in 
het MER en de Passende beoordeling uitgegaan van een model dat gebaseerd is op theore-
tisch berekende verstoringafstanden door onderwatergeluid afkomstig van heien. De Com-
missie constateerde in 2009 een aantal onzekerheden in deze aanpak, namelijk dat: 
1. hoewel de modelberekeningen uitgevoerd zijn volgens de (destijds) beste wetenschappe-

lijke inzichten, de onzekerheidsmarge van de berekende verstoringsafstanden groot is; 
2. bij de in het model berekende verstoringsafstanden voor zeezoogdieren de theoretisch 

verstoringsafstand van 12 km voor de Bruinvis niet ondersteund wordt door veldgege-
vens; 

3. de gebruikte aantallen en dichtheden van zeezoogdieren waarschijnlijk een onderschat-
ting zijn; 

4. onvoldoende rekening gehouden wordt met tijdsgebonden aspecten; 
5. geen rekening gehouden is met cumulatieve effecten door de eventuele gelijktijdige 

en/of opeenvolgende bouw van meerdere windparken; 
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In de rest van dit hoofdstuk gaat de Commissie in op nieuwe inzichten sinds 2009 bij de 
hierboven genoemde vijf aandachtspunten en de consequenties hiervan. De Commissie heeft 
zich bij de beoordeling van effecten op zeezoogdieren gericht op de ’aanvullende informatie’ 
omdat de vergunningaanvraag deze informatie (nog) niet bevatte.7 

2.4 Overdracht onderwatergeluid en theoretische verstoringsafstanden 
Uit het project ‘Shortlist Ecologische Monitoring Wind op Zee’ blijkt dat gestart is met stan-
daardisatie van meting en monitoring van onderwatergeluid. Daarnaast is een (nieuw) over-
drachtmodel voor onderwatergeluid in ontwikkeling, maar nog niet beschikbaar. Monito-
ringsresultaten bij buitenlandse parken hebben vooralsnog niet geleid tot wezenlijk andere 
inzichten over optredende bronvermogens bij heiwerkzaamheden en overdrachtsmodellen 
van geluid onder water.8 
 
Op basis van deze ontwikkelingen verwacht de Commissie op korte termijn geen nieuwe in-
zichten. De in de eerdere procedure gedane inschattingen over bronvermogens van heien en 
de propagatie van onderwatergeluid zijn daarmee onveranderd en actualisatie van deze in-
zichten is daarom voor de korte termijn weinig zinvol. 

2.5 Vóórkomen van en effecten op Bruinvis 
Uit het project ‘Shortlist Ecologische Monitoring Wind op Zee’ en diverse (internationale) on-
derzoeken9 is gebleken dat de dichtheden Bruinvissen in de zuidelijke Noordzee in sommige 
maanden hoger kunnen zijn dan vermeld in de Wbr-vergunning (0,4 exemplaren per km2). 
Verspreidingskaarten suggereren dat de dichtheid in de buurt van Q10 hoger is dan het ge-
middelde voor de zuidelijke bocht (‘area D’ in Geelhoed et al.  2011). Daarnaast is het belang-
rijk gegevens in het perspectief van meerdere jaren te beoordelen. Zo blijkt de dichtheid in 
de periode november - december 2008 vier maal zo hoog als in 2010 (Geelhoed et al.  2011: 
tabel 8). Ook komen in juli moeder-kalfcombinaties voor ter hoogte van de beoogde locatie 
van het windpark Q10.  
 
                                                           

7  De informatie over zeezoogdieren in de nieuwe vergunningaanvraag gaat niet in op nieuwe inzichten over 
zeezoogdieren en onderwatergeluid sinds 2009. De vergunningaanvraag bevat daarnaast ook een aantal onvolkomen-
heden, bijvoorbeeld: de ‘worst case’ situatie van effecten op zeehonden niet correct beschreven. Bij migratie wordt 
namelijk ten onrechte gesteld dat bij ‘worst case’ de verstoring procentueel overeenkomt met de tijd dat heigeluid 
wordt geproduceerd; de aandacht gaat niet uit naar tijdsaspecten zoals zwemsnelheid, verblijftijd en migratiepatronen. 

8  Zie bijvoorbeeld: 
Gabriel et al. (2011), Results of underwater Sound Research projects focused on Construction Noise caused by Off-
shore-Wind-Farms, DEWI. 
Norro, A., J. Haelters, B. Rumes & S. Degraer (2010). Underwater noise produced by the piling activities during the 
construction of the Belwind offshore wind farm (Bligh Bank, Belgian marine waters). Early environmental impact 
assessment and spatio-temporal variability. Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Management Unit of the North 
Sea Mathematical Models. Marine ecosystem management unit. 184 pp. + annexes. 

9  Geelhoed, S., M. Scheidat, G. Aarts, R. van Bemmelen, N. Janinhoff, H. Verdaat & R. Witte (2011). Shortlist Masterplan 
Wind aerial surveys of harbour porpoises on the Dutch Continental Shelf. IMARES rapportnummer C103/11. 
Scheidat, M., J. Tougaard, S. Brasseur, J. Carstensen, T. van Polanen Petel, J. Teilmann & P. Reijnders (2011). Harbour 
porpoises (Phocoena phocoena ) and wind farms: a case study in the Dutch North Sea. Environ. Res. Lett. 6 025102. 
Scheidat, M. & H. Verdaat (2009). Distribution and density of harbour porpoises in Dutch North Sea waters. IMARES 
rapportnummer C125/09. 
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Monitoringsresultaten bij buitenlandse parken bij heiwerkzaamheden hebben inmiddels (va-
ker) grotere vermijdingsafstanden voor de Bruinvis aangetoond, ordegrootte 20 km.10 De 
’aanvullende informatie’ bevat een nieuwe analyse over dichtheden en vermijdingsafstanden 
van de Bruinvis bij Q10. In de analyse is (ook) gerekend met een vermijdingsafstand van 20 
km. Uit de analyse blijkt dat tijdens heiwerkzaamheden ongeveer 600 Bruinvissen binnen de 
straal van 20 km een effect ondervinden van het heigeluid. Effecten op hogere aantallen 
Bruinvissen in het voorjaar worden vermeden door het heiverbod in de periode januari t/m 
juni. 
 
Het aantal beïnvloede bruinvissen is hoger en de te verwachten verstoring is groter dan waar 
eerder in de Wbr-vergunning vanuit gegaan werd. Niettemin blijkt uit de analyse dat het aan-
nemelijk is dat de staat van instandhouding van de Bruinvis niet aangetast wordt. Hiermee is 
voldoende informatie voor de besluitvorming beschikbaar. 
 
De Commissie adviseert rekening te houden met: 
• een hoger aantal beïnvloede bruinvissen en een grotere verstoring dan in 2009 voorzien; 
• stijgende aantallen in december waardoor dan hogere aantallen Bruinvissen kunnen 

voorkomen rondom de Q10-locatie dan in 2009 voorzien; 
• het vóórkomen van moeder/kalf combinaties in juli; 
en deze nieuwe inzichten te betrekken bij de besluitvorming en de toetsing aan het bescher-
mingsregime voor bijlage IV-soorten van de Habitatrichtlijn.11 

 
Gevolgen voor Natura 2000-gebied Noordzeekustzone 
Het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone is mede aangewezen ten behoeve van de in-
standhouding van leefgebied van de Bruinvis. De Wbr-vergunning gaat ervan uit dat aantas-
ting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebied Noordzeekustzone voor de 
Bruinvis is uitgesloten, mede gezien het heiverbod van januari t/m juni. 
 
Op basis van de beschikbare informatie acht de Commissie de conclusie plausibel dat voor de 
bouw van dit windpark voor de Bruinvis “aantasting van de natuurlijke kenmerken” van Natura 
2000-gebied Noordzeekustzone uit te sluiten is. In §2.7 van dit advies gaat de Commissie in 
op cumulatieve effecten op zeezoogdieren bij de bouw van meerdere windparken in opeen-
volgende jaren. 

                                                           

10  Zie bijvoorbeeld: 
Brandt, M.J., A. Diederichs, K.Betke & G. Nehls (2011). Responses of harbour porpoises to pile driving at the Horns Rev II 
offshore wind farm in the Danish North Sea. Mar. Ecol. Prog. Ser. 421: 205-16, Negatieve effect heien op bruinvis tot op 
17,8 km, niet meer op 22 km. Waterdiepte Horns Rev II 9-17 m. 

 Norro et al . (2010), diverse referenties 
Lucke, K. (2010). Potential effects of offshore wind farms on harbour porpoises - the auditory perspective. Pile driving 
in offshore wind farms: effects on harbour porpoises, mitigation measures and standards, European Cetacean Society 
meeting, Stralsund. Vliegtuigtellingen toonden aan dat bruinvissen tijdens het heien een afstand bewaren van ongeveer 
18 km. 

11  Bijlage IV van de Habitatrichtlijn is een lijst van soorten van communautair belang die strikt beschermd moeten worden. 
Een Bijlage IV soort mag volgens artikel 12, lid 1, sub b, Habitatrichtlijn niet opzettelijk verstoord worden. Zie voor meer 
informatie bijvoorbeeld: Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the 
Habitats Directive 92/43/EEC. 
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2.6 Vóórkomen van en effecten op zeehonden 
Uit referenties genoemd in het Masterplan Ecologische Monitoring Wind op Zee12 blijkt dat de 
gevoeligheid voor geluid van de Gewone zeehond groter is dan aanvankelijk gedacht. 
 
De Commissie constateerde in 2009 dat het dichtheidmodel van de Gewone zeehond in de 
aanvulling op de Passende beoordeling13 sterk verschilde van het model zoals toegepast in 
de Passende beoordeling. Een rapportage van het OWEZ-windpark14 uit 2012 bevat een mo-
del over het vóórkomen en het gebruik van de Noordzee door de Gewone zeehond en biedt 
relevante nieuwe inzichten ten opzichte van 2009, bijvoorbeeld: 
• vermijding door zeehonden van grote gebieden tijdens de bouw van windparken; 
• hogere dichtheden aan zeehonden in en rondom de locatie van windpark Q10 dan waar 

eerder vanuit werd gegaan in de aanvulling op de Passende boordeling. Hierdoor wordt 
waarschijnlijk een groter percentage van de totale populatie beïnvloed; 

 
In de ’aanvullende informatie’ is aangegeven waarom geen gebruik gemaakt is van dit nieuwe 
model. De reden hiervoor is dat het bevoegd gezag het model nog te experimenteel acht om 
te gebruiken in het kader van de besluitvorming. De Commissie is van mening dat ondanks 
alle beperkingen die het nieuwe model met zich meebrengt, het nieuwe model laat zien dat 
het in 2009 gebruikte dichtheidmodel erg lage aantallen zeehonden verder uit de kust geeft 
en daarmee mogelijke effecten kan onderschatten. Dit acht de Commissie een belangrijk 
gegeven bij de besluitvorming. 
 
In de ’aanvullende informatie’ is een nieuwe analyse opgenomen over het aantal Gewone 
zeehonden dat beïnvloed kan worden tijdens heiwerkzaamheden, ordegrootte 1,8% van de 
Nederlandse populatie, oftewel ongeveer 150 exemplaren die op enige wijze een effect on-
dervinden van het heigeluid. Voor Grijze zeehonden is deze analyse door kennisleemtes niet 
mogelijk. Verstoring van zwangere vrouwtjes van de Gewone zeehond wordt vermeden door 
het instellen van een heiverbod in de periode januari t/m juni.  
 
De Commissie schat zelf op basis van expert judgement dat de ordegrootte rond de 5% (on-
geveer 450 exemplaren) van de Nederlandse populatie zal liggen. Deze hogere inschatting is 
gebaseerd op de dichtheidsgradiënt in het model in Figuur 16 in Brasseur et al . 2012 (in ver-
houding meer zeehonden verder van de kust) en het meetellen van de aanwezige zeehonden 
in de nabijheid van het Marsdiep bij het beïnvloede populatiedeel. 
 
De Commissie adviseert met een hoger aantal beïnvloede zeehonden rekening te houden. Zij 
verwacht dat de conclusies over de gunstige staat van instandhouding voor zeehonden door 
de bouw van dit windpark hiermee niet veranderen15. Hiermee is voldoende informatie voor 
de besluitvorming aanwezig. 

                                                           

12  Boon, A.R., R. ter Hofstede, C. Klok, M. Leopold, G. Blacquiere, M.J.M. Poot, R.A. Kastelein & C.J. Camphuysen (2010). 
Monitoring and researching ecological effects of Dutch offshore wind farms, Masterplan, Deltares. 

13  Boon, A.R. & F. Heinis (2009). Nadere informatie effecten aanleg windparken op zeehonden NCP, notitie HWE/Royal 
Haskoning. 

14  Brasseur et al. (2012), Habitat preferences of harbour seals in the Dutch coastal area: analysis and estimate of effects of 
offshore wind farms. IMARES, OWEZ rapportnummer 252 T1 20120130. 

15  Zie hiervoor ook het toetsingsadvies van de Commissie uit 2009 kenmerk 2006-65. 
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De Commissie geeft in overweging – onafhankelijk van de Rijkscoördinatieprocedure voor dit 
windpark - de informatie ten behoeve van van de beoordeling van de gevolgen voor de Ge-
wone en de Grijze zeehond te actualiseren en inzichtelijk te maken almede de resterende 
kennislacunes te beschrijven. Op dit moment is de kennis namelijk versnipperd aanwezig 
over meerdere bronnen en publicaties. Het ordenen, duiden en inzichtelijk maken van de 
beschikbare informatie zou moeten resulteren in een toegankelijk overkoepelend overzicht. 
Dit overzicht kan ook gebruikt worden voor toekomstige plannen en projecten op de Noord-
zee. 

 
Gevolgen voor Natura 2000-gebieden 
De Commissie onderschrijft op basis van de beschikbare informatie de conclusie dat voor de 
Gewone en de Grijze zeehond “aantasting van de natuurlijke kenmerken” van Natura 2000-
gebieden uit te sluiten is, omdat het hier de bouw van één park betreft. In §2.7 van dit advies 
gaat de Commissie in op cumulatieve effecten op zeezoogdieren bij de bouw van meerdere 
windparken in opeenvolgende jaren. 

2.7 Cumulatieve effecten bouw meerdere windparken 
Sinds 2009 zijn in Nederland in totaal 12 vergunningen voor offshore windparken verleend, 
de looptijd van deze vergunningen is inmiddels verlengd tot 2020. Het oude ‘cumulatiesce-
nario’16 lijkt hiermee niet meer actueel. 
 
In de ’aanvullende informatie’ zijn daarnaast overwegingen vermeld rondom toekenning van 
subsidies, het heiverbod in de periode januari t/m juni en de randvoorwaarde dat maximaal 
één park per jaar gebouwd mag worden. Deze overwegingen zullen van invloed zijn op de 
realisatie van en het aantal windparken in de periode tot 2020. Onder deze randvoorwaarden 
zullen in deze periode niet alle 12 vergunde parken gebouwd (kunnen) worden met toepas-
sing van heiwerkzaamheden. 
 
Het is daarom onduidelijk wat voor de onderhavige procedure een realistisch scenario is voor 
de cumulatieve effecten van heiwerkzaamheden voor de bouw van verschillende windparken. 
Op basis van deze vergunningen en internationale plannen voor windparken nabij het NCP 
kan een nieuw scenario ontworpen worden voor de periode tot 2020, waarbij ook rekening 
gehouden wordt met kennisleemtes en nieuwe inzichten over zeezoogdieren die in de tus-
sentijd kunnen ontstaan. 

                                                           

16  Bij de bepaling van de cumulatieve effecten moest destijds uitgegaan worden van de meest reële uitgangssituatie. De 
toenmalige staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat bepaalde een uitgangssituatie op grond van het destijds 
vigerende subsidiebeleid van het Ministerie van Economische Zaken. 
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De Commissie adviseert voor de cumulatieve effecten op zeezoogdieren tijdens de bouw van 
opeenvolgende windparken een geactualiseerd cumulatiescenario op te stellen. Bepaal op 
basis hiervan een ‘worst case’-analyse die rekening houdt met de in dit advies genoemde 
onzekerheden, nieuwe inzichten en aandachtspunten. Zij adviseert hierbij varianten weer te 
geven die het positieve effect beschrijven van mitigerende maatregelen (zie ook §2.1) die de 
komende jaren mogelijk toegepast kunnen worden. Betrek de resultaten hiervan bij de be-
sluitvorming. 

 
Gevolgen voor Natura 2000-gebieden 
Het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone is onder andere aangewezen ten behoeve van 
leefgebied van de Bruinvis. De Natura 2000-gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone en in 
de Delta zijn aangewezen voor leefgebied van de Gewone en de Grijze zeehond. 
 
De Commissie concludeerde in 20091 op basis van de beschikbare informatie dat: “… Om te 
voorkomen dat door cumulatie met de gevolgen van een volgend heiseizoen alsnog “aantas-
ting van natuurlijke kenmerken” kan optreden is het belangrijk te monitoren en de resultaten 
hiervan te toetsen alvorens met een volgende heiperiode te starten.“ 
 
Zoals eerder in dit advies vermeld bevat de Wbr-vergunning uitgebreide monitoringsvoor-
schriften en is het heiverbod in de periode januari t/m juni nog actueel. Het is belangrijk dat 
bij de besluitvorming aannemelijk is dat aantasting van de natuurlijke kenmerken van de 
Natura 2000-gebieden langs de Nederlandse kust ook is uit te sluiten tijdens de bouw van 
meerdere parken in opeenvolgende jaren. 
 
De Commissie adviseert daarom bij de besluitvorming te beargumenteren in hoeverre met de 
hierboven genoemde actualisatie van cumulatieve effecten “aantasting van de natuurlijke 
kenmerken” van Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone, Waddenzee en in de Delta bij de 
opeenvolgende bouw van meerdere windparken is uit te sluiten. 

3. Toelichting op het oordeel vogels 

3.1 Gevolgen voor vogels 
In de vergunningaanvraag wordt uitgegaan van 41 turbines van 3 MW en 2 turbines van 5 MW 
in plaats van 51 turbines van 3 MW in de Wbr-vergunning en 67 turbines van 3 MW in het 
MER. Alle turbines worden uitgerust met een grotere rotor (112 meter Vestas V112 en 115 
meter Darwind) dan in 2009 voorzien (90 meter, Vestas V90). Hierdoor verandert de uit-
gangssituatie voor de berekening van het aantal vogelslachtoffers. 
 
In de vergunningsaanvraag is vermeld dat op basis van nieuwe berekeningen verwacht wordt 
dat er minder vogelslachtoffers vallen en dat er minder verstoring is dan eerder gepresen-
teerd. In de vergunningaanvraag is weliswaar kwantitatieve informatie opgenomen maar de 
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Commissie kon de stelling ten aanzien van de vogelslachtoffers zonder nadere toelichting 
niet verifiëren.17 
 
De ’aanvullende informatie’ bevat een toelichting op bovenstaande drie aspecten. Hieruit 
blijkt de grond van waaruit gesteld wordt dat het aantal vogelslachtoffers en de te verwach-
ten verstoring in dezelfde ordegrootte zullen liggen als waarbij eerder in het MER en de Wbr-
vergunning vanuit gegaan is. Hiermee is voldoende informatie voor de besluitvorming be-
schikbaar. 

3.2 Gevolgen voor Broedvogels in Natura 2000-gebieden langs de kust 
De conclusies ten aanzien van de gevolgen ten gevolge van 'externe werking' voor Natura 
2000-gebieden in de vergunningaanvraag acht de Commissie plausibel, ook rekening hou-
dend met de beschikbare (nieuwe) informatie. De vergunningaanvraag, het project ‘Shortlist 
Ecologische Monitoring Wind op Zee’ en het evaluatieonderzoek bij het Windpark Egmond 
aan zee18 bevat nieuwe informatie over het voorkomen en de verspreiding van vogels op de 
Noordzee die dit ondersteunt, bijvoorbeeld: 
• Kleine mantelmeeuwen maken minder gebruik van de Noordzee ver ten zuiden van de 

kolonies op Texel dan eerder voorzien; 
• Zeevogels zoals Jan van Gent lijken windparken meer te mijden dan eerder aangenomen. 

Dat kan zich vertalen in minder vogelslachtoffers, maar ook in een (cumulatieve) afname 
van de oppervlakte leefgebied van op zee verblijvende vogels buiten het broedseizoen. 

De Commissie verwacht op grond van deze informatie niet dat “aantasting van de natuurlijke 
kenmerken” in Natura 2000-gebieden langs de kust door dit windpark te verwachten is. 
 
De Commissie acht het wenselijk de informatie over de gevolgen voor zeevogelsoorten als 
Jan van Gent, Alk en Zeekoet te actualiseren en de resterende kennislacunes te beschrijven. 
Dit is ook van belang om in de toekomst in cumulatie effecten op populatieniveau te voor-
komen. Deze informatie draagt bij aan een zorgvuldige risicobeoordeling van plannen en 
projecten op de Noordzee, zowel voor het beschermingsregime voor gebieden als soorten. 
 
De Commissie geeft in overweging ten behoeve van toekomstige plannen en projecten op de 
Noordzee – onafhankelijk van de Rijkscoördinatieprocedure voor dit windpark - de beschrij-
ving van de gevolgen voor zeevogelsoorten als Jan van Gent, Alk en Zeekoet te actualiseren 
en de resterende kennislacunes te beschrijven. 

                                                           

17  Bijvoorbeeld: 1) berekeningen worden uitgevoerd met 'Route 1', 'Route 2' en 'Route 3'. De keuze van de verschillende 
rekenroutes is niet navolgbaar uitgelegd. 2) Het aantal vogelslachtoffers zou lager liggen als destijds in het MER 
beschreven (pag 26 vergunningaanvraag). Dit lijkt gezien het lagere aantal turbines (43 versus 67 turbines) niet 
onlogisch, maar hoe verhoudt dit zich tot het beduidend grotere rotoroppervlak per turbine?. Uit de vergunningaan-
vraag blijkt voor de Commissie niet duidelijk hoe deze nieuwe opgaven tot stand zijn gekomen. Er zijn immers geen 
nieuwe meetgegevens over fluxen en vlieghoogtes gebruikten het is onduidelijk of er nieuwe berekeningen zijn 
uitgevoerd. 

18  Zie bijvoorbeeld: 
Leopold et al.  (2011): Occurrence and distribution of local birds at OWEZ. 
Krijgsveld et al.  (2011): Fluxes, flight altitudes and behaviour of flying birds at OWEZ. 
Poot et al.  (2011) Cumulative effects of multiple offshore wind farms on population levels in seabirds. 
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4. Toelichting op het oordeel overig 

4.1 Scheepvaart 
De Commissie is nog steeds van oordeel dat de (cumulatieve) effecten op de scheepvaartvei-
ligheid voldoende beschreven zijn. Uit het MER bleek dat de effecten per variant verschillen, 
maar in alle gevallen beperkt zijn. 
 
De nieuwe situatie komt voor het scheepvaartverkeer vrijwel overeen met die in de Wbr-
vergunning. Doordat het aantal turbines in de nieuwe vergunningaanvraag iets afneemt, zal 
de (al acceptabele) situatie iets gunstiger uitpakken doordat minder obstakels op zee aanwe-
zig zijn. Hiermee is voldoende milieu-informatie voor de besluitvorming aanwezig.19 

4.2 Innovatie 
De vergunningaanvraag vermeldt ten opzichte van de Wbr-vergunning een aantal innovaties 
met mogelijk milieuvoordelen. Het gaat hier om maximaal vier windturbines, waarbij nog niet 
zeker is of (verschillende) innovatieve technieken daadwerkelijk worden toegepast. Het gaat 
onder meer om: 
• erosiebescherming; 
• getrilde of geboorde funderingen; 
• nieuwe funderingstechnieken zoals de zogenaamde ‘Self Installing Wind Turbine’ (SIWT), 

de ‘Twisted en Smart jacket’ en de ‘Mono en Suction Bucket’. 
 
De Commissie vindt de milieueffecten van deze technieken voldoende beschreven. Indien de 
technieken daadwerkelijk worden toegepast, adviseert de Commissie adequate monitoring, 
zodat initiatiefnemers van toekomstige projecten van de opgedane ervaringen gebruik kun-
nen maken en rekening kunnen houden met (eventuele) milieueffecten. 

4.3 Zichtbaarheid windpark vanaf land 
Afhankelijk van de weersomstandigheden zal het windpark meer of minder duidelijk zicht-
baar zijn vanaf de kust. In bijlage 8 van de vergunningaanvraag zijn fotosimulaties opgeno-
men - vanuit enkele representatieve punten langs de kust - die een indruk geven van de 
zichtbaarheid van het park. Hiermee is voldoende informatie voor de besluitvorming aanwe-
zig. 

                                                           

19  De Commissie merkt op dat door de gewijzigde lay-out van het windpark het verlichtingsplan nog gewijzigd moet 
worden. Dit heeft echter geen gevolgen voor de besluitvorming in dit stadium. 
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4.4 Kabeltracé op zee en land 
In het MER en de Passende beoordeling waren destijds de milieueffecten van het zeetracé al 
in voldoende mate beschreven. In de nieuwe vergunningaanvraag zijn het zeetracé en het 
aanlandingspunt verlegd. De beschikbare rapportages (inclusief de nieuwe vergunningsaan-
vraag) bevatten voldoende milieu-informatie voor de besluitvorming.  
 
Het is de Commissie overigens niet duidelijk uit hoeveel (parallelle) kabels het zeetracé be-
staat, de vergunningaanvraag is hier onduidelijk over.20 De Commissie is uitgegaan van één 
kabeltracé dat (eventueel) uit enkele dichtbij elkaar gelegen kabels bestaat. 
 
De milieueffecten van het landtracé - dat destijds door het Natura 2000-gebied Noord-
Hollands Duinreservaat liep - waren nog niet beschreven. In de vergunningaanvraag zijn deze 
milieueffecten nu wel in voldoende mate beschreven. Hierin is bijvoorbeeld aangegeven dat 
de passage met het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid door middel van een gestuurde 
boring plaatsvindt. Daarom zijn hier niet of nauwelijks relevante effecten te verwachten. Ook 
blijkt uit de bijgevoegde magneetveldberekeningen van het landtracé dat geen gevoelige 
bestemmingen binnen de magneetveldzone vallen, waarmee aan het voorzorgsbeginsel van 
het Rijk wordt voldaan.21 

                                                           

20  Zie bijvoorbeeld pagina 17 en pagina 45 van de vergunningaanvraag. 
21  Om schade door blootstelling aan hoogspanningsleidingen te voorkomen voert het Rijk voorzorgsbeleid uit. Zij 

adviseert om zo min mogelijk nieuwe situaties te creëren waarbij kinderen zich langdurig binnen de magneetveldzone 
van 0,4 microtesla (µT) bevinden. 



 

 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Q10 Offshore wind B.V.  
 
Bevoegd gezag: Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur 
en Milieu 
 
Besluit: diverse vergunningen voor het windpark Q10 en de kabeltracés 
 
Categorie Besluit m.e.r.: 
C5.1 (oud) 
D22.1 
 
Activiteit: Bouw en exploitatie van een offshore windpark en bijbehorende kabels 
 
Procedurele gegevens: 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 20 april 2012 
advies uitgebracht: 7 juni 2012 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 
ir. P. van der Boom 
drs. S.J. Harkema (werkgroepsecretaris) 
dr. G.W.N.M. van Moorsel 
J. Nipius 
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter) 
ing. R.L. Vogel 
 
Werkwijze Commissie: 
De Commissie voor de m.e.r. is een bij wet ingestelde onafhankelijke adviseur bij m.e.r.-
procedures. Zij adviseert de overheid (het bevoegd gezag) over de inhoud en kwaliteit van 
milieueffectrapporten (MER). 
 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl  op de 
pagina Commissie m.e.r.  
 
Betrokken documenten: 
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies: 
 
Aanvraag wijzigingsvergunning Windpark Q10, Pondera Consult, 29 februari 2012, en ach-
terliggende documenten: 
• Magneetveldberekeningen Q10 Landtrace, incl. kaartmateriaal, Energy Solutions, 28 fe-

bruari 2012; 



 

 

• Ecologisch onderzoek aanleg 150 kV kabelverbinding, Noordwijk-Sassenheim, Inventari-
satie en beoordeling van natuurwaarden in het kader van natuurwet- en regelgeving, 
EcoGroen Advies B.V., 24 februari 2011; 

• Rapportage bodemrisicoscan aanleg onshore kabeltracé Q10, vooronderzoek bodem, 
Witteveen+Bos, 1 maart 2012; 

• Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase 
Offshore Windpark Q10, IDDS Archeologie, december 2011; 

• Historisch vooronderzoek naar niet gesprongen explosieven voor kabeltracé Noordwijk-
Teylingen, Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V., 14 maart 2011; 

• Rapport Risico’s als gevolg van de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosie-
ven tijdens de aanleg van het kabeltracé Noordwijk-Teylingen t.b.v. de windmolens op 
zee, Aanvulling en advies op rapport Vo 1310 OCE, Risico’s civiele werkzaamheden, 15 
november 2011; 

• Kaart Legger primaire kering ter hoogte van Nortghodreef, Grontmij Nederland B.V., 
2011; 

• Specifiek Boorplan Northgodreef (HDD1), Noordwijk aan Zee, Van Vulpen Engineering, 
31 januari 2012; 

• Volmacht Q10 Offshore Wind aan dhr. R. Dijkstra om namens haar vergunningen en ont-
heffingen aan te vragen; 

• Effectrapportage Waterwet bemalingen onshore kabeltracé Q10, Witteveen+Bos, 1 maart 
2012; 

• Notitie Bemaling werkzaamheden strand, Witteveen+Bos, 1 maart 2012; 
• Brief ministerie EL&I met aanvullende milieu-informatie windpark Q10, 1 juni 2012 per 

mail, 5 juni 2012 per post, kenmerk DGETM-ED/12069266. 
 

De Commissie heeft daarnaast gebruik gemaakt van het project ‘Shortlist Ecologische Moni-
toring Wind op Zee’ en diverse (internationale) onderzoeksresultaten van offshore windpar-
ken, hiernaar is via voetnoten in dit advies verwezen. 
 
De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via het bevoegd gezag ontvangen. 



 

 



 

 



 

 

Toetsingsadvies Windpark Q10 

ISBN: 978-90-421-3505-5 

 
 



Bijlage 3 Vigerende bestemmingsplannen 
 
Het kabeltraject loopt door het grondgebied van de gemeentes (van west naar oost): 

• Noordwijk; 

• Noordwijkerhout; 

• Teylingen. 
 
Per gemeente zijn, voor het plangebied, de volgende bestemmingsplannen vigerend: 
Noordwijk: 

• Noordduinen (17 oktober 1966); 

• Boerenburg (20 maart 1968); 

• Buitengebied (maart 1972); 

• Grashoek (16 oktober 1973); 

• Landelijk gebied (april 1997); 
Noordwijkerhout: 

• Buitengebied (28 april 2005); 
Teylingen: 

• Landelijk gebied Sassenheim (3 maart 2002); 

• Landelijk gebied 2004 Voorhout (16 december 2004); 

• Bestemmingsplan Sassenheim-West (21 juni 2012); 

• Bestemmingsplan Koudenhoorn, Warmond (21 juni 2012). 
 
 
Gemeente Noordwijk 
Voorontwerp bestemmingsplan Noordwijk ‘Zee, strand en duin’ 
Het voorontwerp bestemmingsplan Noordwijk ‘Zee, strand en duin’ is nog geen 
vigerend beleid. Er is voor gekozen het voorontwerp wel in deze toelichting op te 
nemen: het plangebied omvat ook het eerste deel van het kabeltraject naar Q10, 1 
km in zee. 
 
Over het Noordwijkse deel van de Noordzee is de volgende bepaling opgenomen: 
 
In het Noordwijkse deel van de Noordzee zijn momenteel geen bouwwerken 
aanwezig. Gelet op de Nota Ruimte dient uit te worden gegaan van behoud en 
ontwikkeling van de internationale ecologische en landschappelijke waarden en een 
onbelemmerd uitzicht van de kust. In het bestemmingsplan is hier rekening mee 
gehouden doordat alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het 
zeewater, het strand en strandrecreatie zijn toegestaan. Voor bepaalde 
aanlegwerkzaamheden is een omgevingsvergunning nodig. 
 
Bestemmingsplan Noordduinen 
Het bestemmingsplan Noordduinen is vigerend sinds 17 oktober 1966. De laatste 
herziening heeft plaatsgevonden in februari 1970. Het kabeltraject vanaf de kust tot 
en met de Northgodreef/(gedeeltelijk) valt binnen dit bestemmingsplan. 
 
Het traject heeft bovengronds de bestemmingen ‘duinterrein klasse A’ en ‘duinterrein, 
klasse B”, ‘Bijzondere recreatieve doeleinden’ en ‘weg, voetpad of plein, 
parkeerterrein, klasse A en rijwielpad’. Voor de ondergrond zijn in dit 
bestemmingsplan geen bepalingen van kracht . 



 
De bovengrondse bestemmingen van dit bestemmingsplan blijven gehandhaafd; 
daaraan wordt de dubbelbestemming ‘leiding - hoogspanning’ toegevoegd. Deze 
dubbelbestemming kent een beschermingszone van 5 m aan weerszijden van de 
leiding. 
Bestemmingsplan Boerenburg 
Het bestemmingsplan Boerenburg is vigerend sinds 20 maart 1968. De laatste 
(derde) herziening heeft plaatsgevonden op 5 januari 1979. Het kabeltraject bij de 
Northgodreef van de Duinwetering tot en met de Gooweg valt binnen dit 
bestemmingsplan. 
 
Het traject heeft bovengronds de bestemmingen ‘openbaar groen, plantsoen of berm’ 
en ‘weg’. Voor de ondergrond zijn in dit bestemmingsplan geen bepalingen 
vastgesteld. 
 
De bovengrondse bestemmingen van dit bestemmingsplan blijven gehandhaafd; 
daaraan wordt de dubbelbestemming ‘leiding - hoogspanning’ toegevoegd door 
middel van dit inpassingsplan. Deze dubbelbestemming kent een beschermingszone 
van 5 meter aan weerszijden van de leiding. 
 
Bestemmingsplan Buitengebied 
Het bestemmingsplan Buitengebied is vigerend sinds maart 1972. De laatste 
herziening heeft plaatsgevonden in juni 1989. 
 
Het traject heeft bovengronds de bestemmingen ‘strand’ en ‘water’ . Voor de 
ondergrond zijn in dit bestemmingsplan geen bepalingen vastgesteld. 
 
De bovengrondse bestemmingen van dit bestemmingsplan blijven gehandhaafd; 
daaraan wordt de dubbelbestemming ‘leiding - hoogspanning’ toegevoegd door 
middel van dit inpassingsplan. Deze dubbelbestemming kent een beschermingszone 
van 5 m aan weerszijden van de leiding. 
 
Bestemmingsplan Grashoek 
Het bestemmingsplan Grashoek is vigerend sinds 16 oktober 1973. Het bijbehorende 
uitwerkingsplan Grashoek is vigerend sinds april 1980. Het kabeltraject bij de 
Northgodreef van de Duinweg tot en met de Duinwetering valt binnen dit 
bestemmingsplan. 
 
Het traject heeft bovengronds de bestemmingen ‘agrarische doeleinden, klasse A’, 
‘openbaar groen, plantsoen of berm’, ‘weg’ en ‘rijwielpad’. Voor de ondergrond zijn in 
dit bestemmingsplan geen bepalingen vastgesteld. 
 
De bovengrondse bestemmingen van dit bestemmingsplan blijven gehandhaafd; 
daaraan wordt de dubbelbestemming ‘leiding - hoogspanning’ toegevoegd door 
middel van dit inpassingsplan. Deze dubbelbestemming kent een beschermingszone 
van 5 meter aan weerszijden van de leiding. 
 
Landelijk gebied 
Het bestemmingsplan Landelijk gebied is vastgesteld in april 1997. De laatste 
herziening heeft plaatsgevonden in februari 1998. Het kabeltraject ten noorden van 



de Northgodreef (Noordzijderpolder) valt binnen dit bestemmingsplan, evenals het 
noordelijk deel van de Gooweg. 
 
Het traject heeft bovengronds de bestemmingen ‘agrarische doeleinden, klasse A’, 
‘tennisbaan/ijsbaan’, ‘landgoed’ en ‘weg’. Enkele ondergrondse bestemmingen zijn 
gedefinieerd: ‘gastransportleiding’, ‘rioolpersleiding’ en ‘waterleiding’. Het traject 
kruist een gastransportleiding bij de Gooweg. De diepteligging van deze gasleiding is 
niet aangegeven. Hierover heeft reeds afstemming plaatsgevonden met de Gasunie. 
 
De bovengrondse bestemmingen van dit bestemmingsplan blijven gehandhaafd; 
daaraan wordt de dubbelbestemming ‘leiding - hoogspanning’ toegevoegd door 
middel van dit inpassingsplan. Deze dubbelbestemming kent een beschermingszone 
van 5 m aan weerszijden van de leiding. 
Voor bepaalde aanlegwerkzaamheden is een omgevingsvergunning nodig. 
 
Gemeente Noordwijkerhout 
Bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout 
Het bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout is vastgesteld op 28 april 2005. 
De eerste herziening is vastgesteld op 28 september 2008. 
 
Het traject heeft bovengronds de bestemmingen ‘agrarisch grondgebruik’, ‘veeteelt’, 
‘natuurdoeleinden’, ‘water’ en ‘verkeersdoeleinden’. Leidingen worden als 
dubbelbestemming aangewezen in dit bestemmingsplan, maar kruisen het plantraject 
niet. 
 
Het plangebied valt in zone I agrarisch gebied met verweving van landbouw en 
landschapswaarden en zone II agrarisch gebied met verweving van landbouw-, 
natuur- en landschapswaarden. Deze gebieden hebben vanuit het landschap een 
bijzondere bescherming die is neergelegd in de vastgestelde intergemeentelijke 
structuurvisie. Daarnaast valt het plangebied binnen het regime I, II en II 
archeologisch waardevol gebied. 
 
De bovengrondse bestemmingen van dit bestemmingsplan blijven gehandhaafd; 
daaraan wordt de dubbelbestemming ‘leiding - hoogspanning’ toegevoegd door 
middel van dit inpassingsplan. Deze dubbelbestemming kent een beschermingszone 
van 5 meter aan weerszijden van de leiding. De bestaande landschappelijke en 
agrarische waarde wordt in stand gelaten. 
 
Gemeente Teylingen 
Landelijk gebied Voorhout 
Het bestemmingsplan Landelijk gebied Voorhout is vigerend sinds 2004. Het 
kabeltraject in de voormalige gemeente Voorhout (het westelijk deel van Teylingen, 
tot en met het begin van de Carolus Clusiuslaan) valt binnen dit bestemmingsplan. 
 
Het traject heeft bovengronds de bestemmingen ‘agrarisch gebied’, ‘agrarisch gebied 
met natuur en landschappelijke waarden’ en ‘weg’. Enkele ondergrondse 
bestemmingen zijn gedefinieerd: ‘afvalwatertransportleiding’ en 
‘aardgastransportleiding’. Deze lopen niet in de buurt van het plantraject. 
 



De bovengrondse bestemmingen van dit bestemmingsplan blijven gehandhaafd; 
daaraan wordt de dubbelbestemming ‘leiding - hoogspanning’ toegevoegd door 
middel van dit inpassingsplan. Deze dubbelbestemming kent een beschermingszone 
van 5 meter aan weerszijden van de leiding. 
 
Landelijk gebied Sassenheim 
Het bestemmingsplan Landelijk gebied Sassenheim is vigerend sinds 3 maart 2002. 
Het kabeltraject in de voormalige gemeente Sassenheim (het oostelijk deel van 
Teylingen) valt binnen dit bestemmingsplan. 
 
Het traject heeft bovengronds de bestemmingen ‘agrarische doeleinden - 
bollencomplex’, ‘maatschappelijke doeleinden - nutsvoorziening’, ‘water’, 
‘groenvoorzieningen’ en ‘verkeersdoeleinden’. 
 
Enkele ondergrondse bestemmingen zijn gedefinieerd: ‘brandstofleiding’, 
‘gastransportleiding’, ‘telecommunicatieleiding’, ‘watertransportleiding’ en 
‘rioolwaterpersleiding’. De rioolwaterpersleiding loopt bij het eindstation en 
netinvoedingspunt in Sassenheim; in de nabijheid loopt ook een bovengrondse 
hoogspanningsleiding. Deze vormen geen belemmering voor het plan. 
 
De bovengrondse bestemmingen van dit bestemmingsplan blijven gehandhaafd; 
daaraan wordt de dubbelbestemming ‘leiding - hoogspanning’ toegevoegd door 
middel van dit inpassingsplan. Deze dubbelbestemming kent een beschermingszone 
van 5 meter aan weerszijden van de leiding. 
 
Bestemmingsplan Sassenheim-West en Koudenhoorn, Warmond 
Het tracé ligt tevens binnen de bestemmingsplannen Sassenheim-West en 
Koudenhoorn, Warmond. Deze bestemmingsplannen zijn nog niet onherroepelijk. 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Ecologisch onderzoek aanleg 
150kV kabelverbinding, 
Noordwijk-Sassenheim’ 

Inventarisatie en beoordeling van natuurwaarden 
in het kader van natuurwet- en regelgeving 



  

ECOLOGISCH ONDERZOEK AANLEG 150KV KABELVERBINDING, NOORDWIJK-SASSENHEIM 

Colofon 

Titel: ‘Ecologisch onderzoek aanleg 150kV kabelverbinding, Noordwijk-Sassenheim’ 
Subtitel: Inventarisatie en beoordeling van natuurwaarden in het kader van natuurwet- en regelgeving 

Projectcode: 09376A 

Status: Definitief; versie 5 

Datum: 7 mei 2012 

Auteur: Ing. M.G. (Mark) Hoksberg 

Veldonderzoek: Ing. M.G. (Mark) Hoksberg  

Eindredactie: Ir. A.B. (Arjen) Goutbeek 

Opdrachtgever: Q10 Offshore Wind BV 

Contactpersoon: Dhr. J. Dekkers 

 ................................................................................................ 
EcoGroen Advies BV  
Postbus 625  
8000 AP Zwolle  

T: 038 423 64 64  
I:  www.ecogroen.nl 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© EcoGroen Advies (2012)  
Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt mits onder vermelding van de bron: 
Hoksberg, M.G. (2012). ‘Ecologisch onderzoek aanleg 150kV kabelverbinding, Noordwijk-Sassenheim’; Inventarisatie en beoordeling van 
natuurwaarden in het kader van natuurwet- en regelgeving. Rapport 09-376A. EcoGroen Advies, Zwolle. 

 



  

ECOLOGISCH ONDERZOEK AANLEG 150KV KABELVERBINDING, NOORDWIJK-SASSENHEIM 

 

IInhoud 

Samenvatting en conclusies 

1 Inleiding............................................................................................................................................. 1 
1.1 Aanleiding en doelstelling ............................................................................................................ 1 
1.2 Situatie en beoogde ontwikkelingen ............................................................................................ 2 
1.3 Algemene opzet ........................................................................................................................... 3 

2 Gebiedsgericht natuurbeleid ............................................................................................................... 4 
2.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 4 
2.2 Natuurbeschermingswet 1998 ..................................................................................................... 5 
2.3 Nota Ruimte ................................................................................................................................. 5 

3 Flora en fauna van het onderzoeksgebied .......................................................................................... 7 
3.1 Methode ....................................................................................................................................... 7 
3.2 Flora ............................................................................................................................................ 7 
3.3 Zoogdieren .................................................................................................................................. 8 
3.4 Broedvogels ................................................................................................................................. 9 
3.5 Amfibieën ................................................................................................................................... 11 
3.6 Vissen ........................................................................................................................................ 12 
3.7 Overige soorten ......................................................................................................................... 13 

4 Geraadpleegde bronnen .................................................................................................................. 14 
 
Bijlagen 
I  ........................................................................................................................................ Dwarsdoorsneden 
II  ....................................................................................................................... Secties tracé en toponiemen 
III  ..................................................................... Verspreiding en geschikt voortplantingswater Rugstreeppad 
IV .................................................................................................... Alternatieve werkmethode Rugstreeppad 
V .................................................................................................................. Verspreiding beschermde vissen 
VI ............................................................................................................................. Toelichting propmethode 
VII ............................................................................................................................................ Wettelijk kader 
 
 
 
 
 
 
  



  

ECOLOGISCH ONDERZOEK AANLEG 150KV KABELVERBINDING, NOORDWIJK-SASSENHEIM 

SSamenvatting en conclusies 

Aanleid ing en doelstel l ing 

In opdracht van Q10 Offshore Wind BV (contactpersoon dhr. J. Dekkers) heeft EcoGroen Advies BV een ecologisch onderzoek uitgevoerd 
in verband met de voorgenomen aanleg van een ondergrondse hoogspanningsleiding tussen Noordwijk en Sassenheim. De kabel zorgt 
voor stroomtransport vanuit het nieuw te realiseren offshore windmolenpark Q10. De consequenties van de beoogde ruimtelijke ingreep op 
de aanwezige natuurwaarden zijn getoetst aan de Flora- en faunawet. Het onderzoek is gebaseerd op veldbezoeken op 29 juni 2010 en 29 
september 2011 en een inventarisatie van bekende verspreidingsgegevens.  

Gebiedsgericht natuurbele id  

Het tracé loopt op drie plaatsen langs of door beschermde natuurterreinen. De duinen zijn begrensd als EHS en Natura 2000, maar 
aangezien hier gebruik wordt gemaakt van gestuurde boring  is schade niet aan de orde. Waar het tracé in de buurt van de duinen loopt 
wordt de kabel in de berm ingegraven, zodat geen schade aan dit Natura 2000-gebied te verwachten is. De aspecten met betrekking tot 
Natura 2000 worden nader toegelicht in Goutbeek, A. (2012). Voortoets onshorekabel Q10-Beaufort; Beoordeling in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Rapport 09-376B. EcoGroen Advies, Zwolle. 
 
Het tracé is verderop geprojecteerd door EHS-gebied de Leeuwenhorst. Ook hier wordt gebruikgemaakt van gestuurde boring. Er is één 
uittredepunt gepland in dit EHS-gebied. Hiervoor is reeds overeenstemming bereikt met de provincie Zuid-Holland. Tot slot wordt de 
verbindingszone Haarlemmertrekvaart doorsneden. Aangezien ook deze vaart door middel van gestuurde boring wordt gepasseerd is 
aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden dan niet aan de orde. 

Aangetrof fen en te verwachten soorten  

Het plantracé loopt vanaf de duinrand bij Noordwijk langs de openbare weg richting oost, doorkruist daar een bosgebied, graslanden en 
twee poldergebieden om vervolgens naar het noorden af te buigen. Hier volgt het tracé een wegberm, buigt langs een weg naar oost en 
bereikt daar het substation Sassenheim. Het tracé doorsnijdt zeventien watergangen. Het tracé is in zes secties verdeeld. 
  
Onderstaand worden de bevindingen kort weergegeven: 
� In de duinen zijn strikt beschermde plantensoorten (orchideeën) aanwezig en/ of te verwachten. Wegens gebruikmaking van gestuurde 

boring in de duinen is schade daar echter niet aan de orde. Langs overige locaties waar grondwerk plaatsvindt zijn hooguit de laag 
beschermde Zwanenbloem en Dotterbloem (FFW tabel 1) aanwezig; 

� Er zijn in het plangebied geen potentiële vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen aangetroffen. Er is geen bebouwing aanwezig die 
geschikte vaste verblijfplaatsen kan herbergen. In het bosgebied de Leeuwenhorst zijn wel bomen met holten aanwezig, maar het 
gebied wordt door middel van gestuurde boring gepasseerd. Er is zodoende geen schade te verwachten. Ook is geen nader onderzoek 
nodig. Er wordt ook geen schade aan onmisbare vliegroutes of foerageergebied verwacht; 

� In het plangebied zijn alleen algemene en laag beschermde landzoogdieren te verwachten als Egel, Mol, Konijn, Gewone 
bosspitsmuis, Dwergmuis, Rosse woelmuis, Bosmuis, Veldmuis, Aardmuis en Wezel. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid 
van vaste verblijfplaatsen van de strikt beschermde Waterspitsmuis en Noordse woelmuis binnen de invloedssfeer van de plannen; 

� Op de locatie van het uittredepunt in de Leeuwenhorst zijn geen nesten van jaarrond beschermde vogels als Ransuil, Sperwer of 
Buizerd aanwezig. Ook langs de rest van het tracé zijn dergelijke nesten niet aanwezig. In Leeuwenhorst zijn onder andere de 
algemene vogelsoorten Tjiftjaf, Zwartkop, Zanglijster, Tuinfluiter, Roodborst en Vink aangetroffen/ en of te verwachten. In de 
graslanden, bollenvelden en poldergebieden zijn diverse akker- en weidevogels te verwachten zoals Patrijs, (RL Kwetsbaar), 
Graspieper, Grutto (beide RL Gevoelig), Kievit en Scholekster. Alleen in de secties 3, 4 en 6 kan verstoring van broedvogels aan de 
orde zijn en zijn maatregelen noodzakelijk; 

� In de watergangen van de open gebieden in de secties 3 en 4 is de middelhoog beschermde Kleine modderkruiper (Ff-wet tabel 2) 
aangetroffen. In de Zwetterpolder zijn ook enkele exemplaren van de strikt beschermde Bittervoorn (Ff-wet tabel 3) aangetroffen. Er zijn 
geen andere beschermde vissoorten langs het tracé aangetroffen en/of te verwachten. De enige vier sloten waarbij in het water gewerkt 
moet worden zijn ongeschikt voor beide beschermde soorten. Schade aan beschermde vissen is zodoende niet te verwachten; 

� In de aanwezige watergangen is voortplanting van algemene en laag beschermde amfibieën als Bastaardkikker, Gewone pad en 
Bruine kikker te verwachten. Gewone pad en Bruine kikker kunnen overwinterend in de strooisellaag van bos en ruigte worden 
aangetroffen; 

� In een perceel langs het tracé is in 2011 de strikt beschermde Rugstreeppad (Ff-wet tabel 3) aangetroffen. Optimaal geschikt 
voortplantingswater ontbreekt in de nabijheid van het tracé, maar voortplanting kan toch niet geheel worden uitgesloten. De vier te 
vergraven sloten zijn echter ongeschikt, zodat schade aan voortplantingsbiotoop van de soort niet aan de orde is. Wel kunnen mogelijk 
zwervende, migrerende of foeragerende exemplaren worden geschaad door de werkzaamheden aan de open sleuf in sectie 4. 

� In de duinen komt de strikt beschermde Zandhagedis voor. Wegens gebruikmaking van gestuurde boring in dit deel is schade echter 
niet aan de orde. Er zijn geen geschikte habitats voor beschermde ongewervelden aanwezig. 
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Toelichting

Sectie 1

Sectie 2

Sectie 3: uittredepunt Gooweg B B B B B B B B alleen als kapwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd

Sectie 4: sleuf Zwetterpolder BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR R R

Sectie 5

Sectie 6: beplanting substation B B B B B B B B alleen als kapwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd

Legenda:
Voorkeursperiode uitvoering werkzaamheden
werkzaamheden niet toegestaan
werkzaamheden wel toegestaan

R Rugstreeppad
B Broedvogels

augustus oktober november decembermei juli september
werkperiode

januari februari maart april

Kabeltracé: (sub-)secties en puntlocaties
juni

Onthef f ing en compenserende en mit igerende maatregelen  

� Door de open sleuf in de Zwetterpolder (sectie 4) in de overwinteringsperiode van Rugstreeppad (november-maart) uit te voeren kan 
worden voorkomen dat exemplaren zich op de werklocatie bevinden; 

� Alleen in de secties 3, 4 en 6 kan verstoring van vogels optreden. Door te werken buiten het broedseizoen van relevante algemene 
vogelsoorten kan schade aan algemene broedvogels worden uitgesloten. De periode waarin niet gewerkt kan worden verschilt per 
sectie en loopt in het uiterste geval (Zwetterpolder) van begin maart tot eind september; 

� Het aanvragen van een ontheffing annex artikel 75 van de Flora- en faunawet of het nemen van mitigerende maatregelen is voor 
zoogdieren, amfibieën, reptielen en ongewervelden niet aan de orde; 

 
In onderstaande tabel is weergegeven gedurende welke periode op bepaalde locaties niet gewerkt kan worden.  

 

Aanbevel ingen 

� Door gebruik te maken van de ‘propmethode’ kunnen algemene vissen en amfibieën in de sloten in sectie 3 gespaard worden. Deze 
wordt toegelicht in 3.6; 
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11 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

In opdracht van Q10 Offshore Wind BV (contactpersoon dhr. J. Dekkers) heeft 
EcoGroen Advies BV een ecologisch onderzoek uitgevoerd in verband met de 
beoogde aanleg van een ondergronds 150kV-hoogspanningskabeltracé tussen 
Noordwijk en Sassenheim.  
 
De Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 verplichten vooraf te 
toetsen of ruimtelijke ingrepen of activiteiten niet conflicteren met aanwezige 
beschermde plant- en diersoorten en habitats. In het voorliggende onderzoek worden, 
ten behoeve van de onderbouwing van de ruimtelijke planvorming, de consequenties in 
beeld gebracht van de ruimtelijke ingrepen en vindt toetsing plaats aan de Flora- en 
faunawet en vigerend gebiedsgericht natuurbeleid. 
 
In 2010 is een quickscan uitgevoerd. De doelstelling van een quickscan is om middels 
een verkennend onderzoek te bepalen welke in de Flora- en faunawet beschermde 
waarden mogelijk in het plangebied aanwezig zijn. Er worden indien nodig 
aanbevelingen gedaan omtrent onzekerheden en benodigd nader onderzoek 
(bijvoorbeeld nachtelijk onderzoek naar vleermuizen). Daarnaast wordt een 
ecologische onderbouwing opgenomen die inzicht geeft in mogelijk noodzakelijke 
vervolgstappen in het kader van de Natuurbeschermingswet (zoals een 
vergunningaanvraag) en de Nota Ruimte (EHS-toets).  
 
Een gedeelte van het gebied kon destijds niet betreden worden aangezien er nog niet 
met alle terreineigenaren overlegd was. Deze onderzoeken zijn in 2011 alsnog 
uitgevoerd. 
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11.2 Situatie en beoogde ontwikkelingen 

De hoogspanningskabel is nodig voor het transport van stroom die is opgewekt in het 
aan te leggen offshore windmolenpark Q10. De kabel komt bij Noordwijk aan land en 
volgt daarna de in figuur 1 aangegeven route. Het door Q10 Offshore Wind BV 
voorgestelde tracé is ruim acht kilometer lang en voert grotendeels door bermen van 
wegen. Een gedeelte van het kabeltraject wordt in een gegraven sleuf gelegd. De rest 
van het traject wordt afgelegd door gestuurde boringen. Het tracé kruist op deze 
manier bospercelen, zeventien watergangen en enkele grotere wegen. De 
diepteligging van de kabels en de bijbehorende ontgravingsdiepte in de sleuven 
varieert tussen 150 en 210 centimeter. De breedte van de sleuven beloopt 130 tot 160 
centimeter. De geboorde kabels gaan tot wel 25 meter diepte. In bijlage I worden 
dwarsdoorsneden weergegeven. 
 
 

Figuur 1: Kabeltracé Noordwijk-Sassenheim. De secties zijn genummerd.  
 
Er wordt door Q10 Offshore Wind BV onderscheid gemaakt in zes secties. Deze 
indeling is in deze rapportage en figuur 1 overgenomen. Het betreft: 
1: Duinen 
2: Duinweg tot Gooweg 
3: Gooweg tot N206 
4: N206 tot N450 
5: N450 tot Frank van Borselenlaan 
6: Frank van Borselenlaan tot Sassenheim 
 
Afgezien van het bosgebied Leeuwenhorst is er weinig opgaande begroeiing langs het 
tracé aanwezig. Hier en daar zijn heggen en laanbeplanting aanwezig, maar grote 
delen van het tracé bestaan uit kort gemaaide bermen en grasland.  
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11.3 Algemene opzet 

Voorliggende ecologische beoordeling is gebaseerd op locatiebezoeken op 29 juni 
2010 en 29 september 2011 en bekende verspreidingsgegevens (zie hoofdstuk 4; 
Geraadpleegde bronnen). Om inzicht te krijgen in de aanwezige natuurwaarden en 
beperkingen met betrekking tot de beoogde ruimtelijke ingreep in het 
onderzoeksgebied, zijn twee sporen gevolgd: 
 
� Ten eerste is in kaart gebracht welk gebiedsgerichte natuurbescherming uitwerking 

heeft in het gebied, is een beschrijving gegeven van de verwachte effecten en is 
beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk is (hoofdstuk 2); 

� Ten tweede is nagegaan welke beschermde planten- en diersoorten in het gebied 
voorkomen of kunnen voorkomen. Hierbij is een korte beschrijving gegeven van de 
te verwachten effecten van de voorgenomen ingreep en is –indien nodig- 
beschreven welke mitigerende maatregelen nodig zijn om overtreding van de Flora- 
en faunawet te kunnen voorkomen en of aanvullend onderzoek nodig is (hoofdstuk 
3). 

 
Voorliggende ecologische beoordeling is gebaseerd op twee locatiebezoeken, 
bekende verspreidingsgegevens (zie Hoofdstuk 4 Bronnenlijst), beschikbare 
gebiedskennis en bekende ecologische principes.  
 



  

ECOLOGISCH ONDERZOEK AANLEG 150KV KABELVERBINDING, NOORDWIJK-SASSENHEIM 4   

22 Gebiedsgericht natuurbeleid 

2.1 Inleiding 

In het kader van dit onderzoek wordt, naast de aanwezigheid van beschermde soorten, 
aandacht besteed aan gebieden met een beschermingsstatus. De volgende wet- en 
regelgeving is daarbij van belang: 

 
� Natuurbeschermingswet, waarin o.a. opgenomen de Vogel- en Habitatrichtlijn; 
� Nota Ruimte, in streekplannen uitgewerkt voor bescherming van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS), ganzenfoerageergebied en weidevogelgebied.  
 
De beschermingsregimes hebben tot doel de natuurwaarden in de betreffende 
gebieden veilig te stellen. In sommige situaties dienen ook ruimtelijke ingrepen buiten 
de begrenzing van deze gebieden getoetst te worden op mogelijke schadelijke 
uitstralende effecten. In figuur 2 zijn de relevante beschermde natuurgebieden 
weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2: Ligging van het tracé (rode lijn) ten opzichte van beschermde natuurgebieden. Het tracé 
loopt vlak langs Hollands Duin. Het doorsnijdt het EHS-gebied Leeuwenhorst en de 
verbindingszone Haarlemmertrekvaart. (Bron kaartgegevens en ondergrond: BingMaps en 
Natuurbeheerplan provincie Zuid-Holland)  
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22.2 Natuurbeschermingswet 1998  

In de Natuurbeschermingswet 1998 is de bescherming geregeld van Habitat- en 
Vogelrichtlijngebieden - tezamen Natura 2000-gebieden genoemd - en Beschermde 
Natuurmonumenten (Ministerie van LNV 2009).  
 
Nabij de locatie waar de kabel aan land zal komen ligt Natura 2000-gebied 
Kennemerland-Zuid. Navraag bij het toenmalige ministerie van LNV (dhr. Osieck) in 
2010 heeft geleerd dat er nabij het tracé geen wijziging van de Natura 2000-begrenzing 
op stapel staat. Kennemerland-Zuid is aangewezen onder de Habitatrichtlijn en 
kwalificeert zich voor zestien habitattypen die allen gerelateerd zijn aan 
duinlandschappen. Daarnaast kwalificeert het gebied zich voor de habitatsoorten 
Nauwe korfslak, Gevlekte witsnuitlibel en de Groenknolorchis. 
 
In ‘Goutbeek, A. (2012). Voortoets onshorekabel Q10-Beaufort; Beoordeling in het 
kader van de Natuurbeschermingswet. Rapport 09-376B. EcoGroen Advies, Zwolle’ 
wordt nader ingegaan op de te verwachten effecten op het Natura 2000-gebied. 

2.3 Nota Ruimte 

De Nota Ruimte is één van de structuurschema’s waarin de visie van het Rijk over 
natuur en landelijk gebied is vastgelegd. De Nota richt zich op het behoud, herstel en 
ontwikkeling van wezenlijke natuurlijke kenmerken en waarden. Vanuit deze 
doelstelling wordt de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gerealiseerd en worden 
ondermeer ganzengebied en weidevogelgebied aangewezen. 
 
EHS 

De EHS kent een specifieke bescherming. Ingrepen die de wezenlijke kenmerken of 
waarden ervan aantasten worden niet toegestaan (het ‘Nee, tenzij regime’). De Nota 
Ruimte is een zogeheten planologische kernbeslissing (PKB). Het Rijk verwacht dat 
provincies en gemeenten de Nota laten doorwerken in hun ruimtelijke plannen, zoals 
het streekplan en het bestemmingsplan. 
 
In sommige provincies zijn voor alle provinciale EHS-gebieden de ‘wezenlijke 
kenmerken en waarden’ van het gebied vastgelegd. De provincie Zuid-Holland heeft dit 
niet gedaan en zodoende worden de landelijke richtlijnen hiervoor gebruikt. Deze 
kunnen zijn (Ministerie van LNV, 2007):  
 
• De bij het gebied horende natuurdoelen en natuurkwaliteit 
• Geomorfologische en aardkundige waarden en processen 
• Waterhuishouding 
• Kwaliteit van bodem, water en lucht 
• Rust, stilte, donkerte en openheid 
• Landschapsstructuur  
• Belevingswaarde 
 
Het tracé loopt op drie plaatsen door of langs gebieden die als EHS zijn aangemerkt.  
 
Sectie 1; duinen 
Het eerste gebied heeft nabij het tracé dezelfde begrenzing als eerder vermeld Natura 
2000-gebied. Aangezien dit terrein door middel van een gestuurde boring wordt 
gepasseerd is aantasting van dit gebied niet aan de orde. De kabel wordt door middel 
van een gestuurde boring onder de duinen doorgehaald tot aan de kruising van de 
Northgodreef met de Duinweg. Vanaf hier wordt gewerkt met een open sleuf die in de 
berm van de Northgodreef wordt gegraven. Het intredepunt/begin van de sleuf ligt op 
circa 300 meter van de begrenzing van het EHS-gebied. De graafwerkzaamheden 
veroorzaken (tijdelijk) enig geluid, maar aangezien de werkzaamheden direct langs een 
vrij drukke weg plaatsvinden wordt gesteld dat van het graven geen extra verstoring 
uitgaat.  
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Sectie 3: Leeuwenhorst 
Het tweede gebied betreft EHS-gebied Leeuwenhorst. Het tracé doorsnijdt hier een 
bosperceel en verlaat door een strook graslanden het EHS-gebied. Ook hier wordt de 
kabel door middel van gestuurde boring aangebracht. De enige werklocaties in de 
buurt van het EHS-gebied betreffen een open sleuf langs de noordzijde van de 
Gooweg en een in/uittredepunt van de kabel. De open sleuf ligt niet in EHS-gebied. 
Aangezien de sleuf langs een drukke autoweg ligt is er geen extra verstoring te 
verwachten op het EHS gebied. Het in/uittredepunt van de kabel ligt wel in EHS-
gebied. Hierover is reeds overeenstemming bereikt met de Provincie Zuid-Holland 
gezag. Het betreft een kortdurende verstoring van beperkte aard. 
 
Sectie 4: Verbindingszone Haarlemmertrekvaart 
Het derde gebied ligt ten zuiden van de Haarlemmertrekvaart en betreft een 
verbindingszone. Het betreft een strook van slechts enkele tientallen meters. Op de 
locatie waar het tracé door de verbindingszone zal lopen is geen sprake van een 
afwijkende inrichting of vegetatie ten opzichte van naastliggend gebied; het betreft de 
kopse kanten van zeer smalle en open veenweidepercelen in de Polder Boekhorst.  
 
Ook dit gedeelte van het tracé wordt door middel van gestuurde boring gepasseerd. De 
functionaliteit van de ecologische verbindingszone wordt zodoende niet belemmerd. 
De aanleg van de rest van het tracé met behulp van de open sleufmethode zal ook 
geen invloed hebben op enig EHS-gebied. 
 
NNatuur buiten de EHS 

Er is langs het tracé nergens sprake van aantasting van gebieden met specifieke 
natuurwaarden buiten de EHS, zoals weidevogel- of ganzengebieden. 
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33 Flora en fauna van het 
onderzoeksgebied 

3.1 Methode 

Op 29 juni 2010 is een veldbezoek uitgevoerd ten behoeve van het quickscan-
onderzoek. Een gedeelte van het gebied kon niet betreden worden aangezien er 
destijds nog geen overeenkomsten met grondeigenaren gesloten waren. Op 29 
september 2011 is het resterende terrein onderzocht. 
 
Tijdens deze beide bezoeken is aandacht besteed aan de beschermde soorten binnen 
de Flora- en faunawet (Ff-wet) en vooral aan de juridisch zwaarder beschermde 
soorten (tabel 2- en 3-soorten) die ontheffingsplichtig zijn. Voor zover mogelijk zijn de 
volgende soortgroepen geïnventariseerd: flora, zoogdieren, vogels, amfibieën, 
reptielen, vissen en ongewervelden. Daarnaast is op basis van de terreingesteldheid, 
bekende verspreidingsgegevens (zie ‘geraadpleegde bronnen’) en ‘expert judgement’, 
een uitspraak gedaan over mogelijk aanwezige beschermde soorten. 
 
In dit hoofdstuk worden de onderzochte soortengroepen beschreven die in het 
plangebied en de directe omgeving zijn aangetroffen en te verwachten. De relevante 
soorten worden in de onderstaande tekst kort toegelicht. Een toelichting op de 
beschermingsstatus is gegeven in bijlage VII. 
 

3.2 Flora 

Sectie 1 
In de duinen zijn enkele beschermde en bedreigde planten aangetroffen. Het gaat om 
een voor het zeedorpenlandschap kenmerkende soortenrijke duinvegetatie met 
Duinaveruit, Nachtsilene, Zwenkdravik, Liggende asperge, Welriekende 
salomonszegel, Grote ratelaar, Geel walstro, Wit vetkruid, Blauwe bremraap (Rode lijst 
3: Kwetsbaar) en Aardaker (Ff-wet tabel 1). Aangezien dit gebied met behulp van een 
gestuurde boring wordt gepasseerd is hier geen schade aan beschermde planten te 
verwachten.  
 
Sectie 2 
In de berm van de Northgodreef is tijdens het veldbezoek in 2010 één exemplaar van 
de Bleke morgenster aangetroffen. Het betreft een zeer zeldzame soort waarvan in 
Nederland slechts ongeveer tien vindplaatsen bekend zijn. De soort heeft zich pas in 
de jaren ’50 gevestigd en is niet beschermd. De soort is volgens Weeda et al (1991) 
behoorlijk taai en handhaaft zich vaak op plaatsen waar de bodem verstoord wordt. Dit 
schept namelijk nieuwe kiemingsmogelijkheden. Aangezien de plant zich precies op 
het tracé bevindt gaat deze vermoedelijk verloren. Nadere maatregelen zijn voor Bleke 
morgenster wettelijk niet vereist. Andere beschermde soorten zijn in de bermen niet 
aangetroffen en worden op basis van terreinkenmerken ook niet verwacht. 
 
De bermen van de Northgodreef (sectie 2) zijn soortenarm en bestaan vrijwel volledig 
uit korte schrale vegetaties met Grote zandkool, Gewoon biggenkruid, Kruipertje, 
Bijvoet, Duizendblad en Heermoes.  
 
In de slootkant ten zuiden van de Northgodreef is een groeiplaats van de middelhoog 
beschermde Rietorchis (Ff-wet tabel 2) aanwezig. Het tracé loopt daar echter ten 
noorden van de weg, zodat schade aan deze beschermde orchidee niet aan de orde is. 
Ook zijn geen andere beschermde planten in deze trajecten aangetroffen en/of te 
verwachten. 
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Sectie 3 
Langs de Gooweg ligt een strook onvergraven duinbos. Het betreft laag bos van 
Zomereiken en bestaat gedeeltelijk uit doorgeschoten hakhout. Er zijn op en nabij het 
tracé geen beschermde of bedreigde planten aangetroffen. Er komen min of meer 
algemene bossoorten voor als Dagkoekoeksbloem, Gewone kamperfoelie, Brede 
stekelvaren, Geel nagelkruid en Gewone Salomonszegel. 
 
Ten oosten van het duinbos is sprake van graslanden en bollenvelden met algemene 
graslandsoorten als Engels raaigras, Gewone paardenbloem en akkeronkruiden als 
Gewone reigersbek, Gewone spurrie en Vogelmuur. In de sloten in dit gebied komt 
veel Kleine watereppe voor, in gezelschap van soorten als Grote waterweegbree, 
Groot kroosvaren, Klein kroos, Gewoon sterrenkroos, Watermunt, Kleine egelskop, 
Pijptorkruid en Kikkerbeet. In deze sloten zijn ook de laag beschermde Dotterbloem en 
Zwanenbloem (Ff-wet tabel 1) aanwezig. Voor soorten van tabel 1 geldt in geval van 
ruimtelijke ontwikkelingen automatisch vrijstelling van de ontheffingsplicht. 
 
Sectie 4 
Ook in de oeverzone van sloten in de poldergebieden in sectie 4 zijn de beschermde 
Zwanenbloem en Dotterbloem aangetroffen. Beide soorten zijn laag beschermd (Ff-wet 
tabel 1) en zodoende geldt in geval van ruimtelijke ontwikkelingen automatisch 
vrijstelling van de ontheffingsplicht. Nadere maatregelen zijn voor deze soorten niet 
noodzakelijk.  
 
Natuurloket (2010) vermeldt in het kilometerhok 093-472 één niet nader genoemde 
soort uit tabel 2 van de Flora- en Faunawet die op basis van het biotooptype naar alle 
waarschijnlijkheid verband houdt met een Rietorchis (Ff-wet tabel 2). De enige locatie 
waar graafwerkzaamheden in dit kilometerhok plaatsvinden is een traject van circa 400 
meter open sleuf in sectie 4 (zie bijlage II). Op dit traject zijn geen Rietorchissen of 
andere zwaarder beschermde planten aangetroffen of te verwachten. 
 
Sectie 5 en 6 
De bermen van de N450 tot aan het substation Sassenheim zijn soortenarm en 
bestaan vrijwel volledig uit korte schrale vegetaties met Grote zandkool, Gewoon 
biggenkruid, Kruipertje, Bijvoet, Duizendblad en Heermoes.  
 

33.3 Zoogdieren 

Vleermuizen 

Alle vleermuizen zijn opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en tabel 3 van de 
Flora- en faunawet en daardoor strikt beschermd.  
 
Potentiële verblijfplaatsen 
Verblijfplaatsen bevinden zich in donkere en voor vleermuizen bereikbare ruimten in 
bomen, huizen, kelders etc. Gedurende het veldonderzoek is specifiek gelet op 
dergelijke ruimten. Er is geen bebouwing op het plantracé aanwezig, zodat schade aan 
verblijfplaatsen van gebouwbewonende soorten als Gewone dwergvleermuis en 
Laatvlieger niet aan de orde is.  
 
In het plangebied zijn weinig bomen aanwezig. In de laanbomen in de bermen zijn 
geen holten aangetroffen. In het bosperceel Leeuwenhorst (sectie 3) is langs het 
wandelpad een grote Grove den aanwezig met meerdere spechtenholten. Deze zijn 
potentieel geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Aangezien gebruik wordt 
gemaakt van gestuurde boring vinden daar geen kapwerkzaamheden plaats zodat er 
geen schade aan verblijfplaatsen van vleermuizen te verwachten is. Verblijfplaatsen 
van vleermuizen in de invloedssfeer van de werkzaamheden zijn in de overige secties 
uit te sluiten.  
 
Potentiële vliegroutes 
Van veel vleermuissoorten is bekend dat zij gedurende lange tijd gebruik kunnen 
maken van dezelfde structuren voor de oriëntatie en daarlangs van hun verblijfplaats 
naar de foerageergebieden trekken. Vanwege dit traditiegetrouwe gedrag van 
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vleermuizen vormen bepaalde lijnvormige structuren (b.v. rijen woningen, watergangen 
en singels) een belangrijk onderdeel van een vliegroute. Wanneer alternatieve 
structuren ontbreken zijn dergelijke structuren ‘onmisbaar’ en zodoende beschermd. 
 
Naar verwachting maken vleermuizen in dit nogal open landschap intensief gebruik van 
laanbeplanting en bomen als geleidende structuur tijdens verplaatsingen. De 
aanwezige beplanting blijft echter gehandhaafd; met uitzondering van slechts enkele 
bomen. Er blijven echter hoe dan ook ruim voldoende geleidende structuren aanwezig. 
Van schade aan een onmisbare vliegroute kan zodoende geen sprake zijn. 
 
Potentieel foerageergebied 
Vleermuizen foerageren op locaties waar insecten aanwezig zijn, bijvoorbeeld langs 
randen van bossen en bomenrijen of boven water. Door de aanwezigheid van 
bomen(rijen) en oppervlaktewater wordt het onderzoeksgebied mogelijk als 
foerageergebied gebruikt door enkele vleermuissoorten. Foerageergebied van 
vleermuizen geniet binnen de Flora- en faunawetgeving echter geen juridische 
bescherming, tenzij het onmisbaar is voor het voortbestaan van een populatie. Er is in 
de omgeving echter volop soortgelijk biotoop aanwezig, zodat hier geen sprake is van 
onmisbaar foerageergebied. 
 
OOverige zoogdieren 

Binnen het plangebied zijn vaste verblijfplaatsen van de laag beschermde 
zoogdiersoorten Egel, Mol, Konijn, Gewone bosspitsmuis, Dwergmuis, Rosse 
woelmuis, Bosmuis, Veldmuis, Aardmuis en Wezel te verwachten. Bij de planrealisatie 
zullen mogelijk exemplaren en verblijfplaatsen van enkele algemene en laag 
beschermde kleine zoogdieren verloren gaan. Het aanvragen van een ontheffing is 
voor deze soorten echter niet aan de orde, omdat voor soorten van tabel 1 een 
vrijstelling geldt in geval van ruimtelijke ingrepen.  
 
Schade aan de deze algemene en laag beschermde zoogdieren kan – indien de 
planning van de werkzaamheden dit toelaat - geminimaliseerd worden door 
graafwerkzaamheden uit te voeren buiten de voortplantingsperiode (maart tot 
augustus). De minst schadelijke periode is september tot december (mits vorstvrij). 
 
Andere juridisch zwaarder beschermde zoogdieren zoals Noordse woelmuis en 
Waterspitsmuis worden op basis van terreinkenmerken en bekende 
verspreidingsgegevens niet verwacht. 

3.4 Broedvogels 

Het moment van het veldbezoek in juni valt aan het einde van de broedperiode van de 
meeste vogels zodat er nog een goede indicatie van de soortensamenstelling kon 
worden opgemaakt. 
 
In augustus 2009 is door het toenmalige Ministerie van LNV (nu EL&I) de ‘Aangepaste 
lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ uitgebracht, waarin voor een aantal kwetsbare 
vogelsoorten is aangegeven welke nestplaatsen en hun functionele omgeving jaarrond 
beschermd zijn. Het betreft in functie zijnde nesten van de Ooievaar, Boomvalk, 
Buizerd, Havik, Ransuil, Roek, Wespendief, Zwarte wouw, Slechtvalk, Sperwer, 
Steenuil, Kerkuil, Oehoe, Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart en Huismus. Voor andere 
soorten geldt dat de nesten jaarrond beschermd zijn als zwaarwegende feiten of 
ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.  
 
Aangezien bebouwing ontbreekt en bomen schaars zijn langs het tracé kan voor alle 
secties met uitzondering van Leeuwenhorst (sectie 3) met zekerheid worden 
uitgesloten dat er broedvogels met een jaarrond beschermde nestplaats aanwezig zijn. 
Het bosgebied Leeuwenhorst biedt mogelijk broedgelegenheid aan Ransuil. In mindere 
mate kan ook Buizerd of Sperwer worden verwacht. Aangezien er gebruik wordt 
gemaakt van gestuurde boring is geen schade aan nestplaatsen te verwachten. Het 
uittredepunt ligt aan de drukke Gooweg zodat hier geen verstoring door 
werkzaamheden van jaarrond beschermde nesten te verwachten is. Andere soorten 
met een jaarrond beschermde nestplaats worden niet verwacht. 
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OOverige vogelsoorten 

Sectie 1 
In de duinen is zang waargenomen van Graspieper (Rode lijst 4; Gevoelig) en 
Sprinkhaanzanger. Aangezien dit gebied door middel van gestuurde boring wordt 
geheel gepasseerd is schade aan broedvogels niet aan de orde.  
 
Sectie 2 
In de grasbermen langs het tracé zijn geen broedvogels te verwachten. Ook in de 
bomenrijen zijn geen nesten te verwachten.  
 
Sectie 3 (Leeuwenhorst en boring tot in Zwetterpolder) 
In het bosperceel Leeuwenhorst zijn diverse algemene vogelsoorten van bos en 
struweel aangetroffen en/ of te verwachten. Het gaat om Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, 
Zanglijster, Merel, Tuinfluiter, Grasmus, Bosrietzanger, Koolmees, Staartmees, 
Boomkruiper, Winterkoning, Roodborst, Heggenmus, Vink en Houtduif. In de 
naastgelegen graslanden (eveneens sectie 3) zijn verder nog lage dichtheden van 
enkele soorten weide- en akkervogels te verwachten (MODB, 2006). Zo broeden er 
Patrijs (Rode lijst 3; Kwetsbaar), Veldleeuwerik en Tureluur (beiden Rode lijst 4; 
Gevoelig) en Gele kwikstaart. Sectie 3 wordt echter vrijwel geheel door middel van 
gestuurde boring gepasseerd zodat geen verstoring van broedvogels te verwachten is. 
Alleen het vrijkappen van het uittredepunt aan de Gooweg dient buiten het 
broedseizoen van vogels van bos en struweel plaats te vinden (half maart- half juli) 
 
Sectie 4  
In de Zwetterpolder en polder Boekhorst zijn diverse water- en weidevogels te 
verwachten zoals Graspieper, Grutto, Tureluur (allen Rode Lijst 4; Gevoelig), Kievit, 
Scholekster en Wilde eend. Bovendien broeden er mogelijk Grauwe ganzen. De 
broedtijd van genoemde soorten loopt van begin maart tot eind september. Er is echter 
alleen sprake van mogelijke verstoring op het gedeelte waar een open sleuf worden 
toegepast in de Zwetterpolder. Op de andere delen van sectie 4 is geen verstoring van 
broedvogels te verwachten. 
 
Sectie 5 
In de grasbermen langs het tracé zijn geen broedvogels te verwachten. Ook in de 
bomenrijen zijn geen nesten te verwachten. Er is zodoende geen verstoring van 
broedvogels te verwachten. 
  
Sectie 6 
In de grasbermen langs het tracé zijn geen broedvogels te verwachten. Alleen in de 
beplanting op het terrein van substation Sassenheim zijn allerlei algemene 
broedvogels van bos en struweel te verwachten, zoals Vink, Heggenmus, Merel en 
Roodborst. Eventuele kapwerkzaamheden kunnen verstoring veroorzaken in het 
broedseizoen (half maart- half juli). 
 
Door de aanleg uit te voeren buiten het broedseizoen van de mogelijk te verstoren 
vogels is het mogelijk verstoring of beschadiging van broedbiotopen van vogels te 
voorkomen. De broedperiode verschilt per soort en soms ook per jaar. In het kader van 
de Flora- en faunawet wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode 
gehanteerd. Van belang is of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum.  
 
De vogelbevolking van de verschillende tracédelen wijkt onderling af, waardoor in 
sommige delen eerder een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden. In 
onderstaande tabel wordt per (sub)sectie weergegeven met welke periode rekening 
moet worden gehouden (Natuurkalender). In de samenvatting voorin de rapportage is 
een overzicht van werkperiodes opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sectie  
1-Duinen Geen verstoring van broedvogels te verwachten 
2-Bermen Noordwijk Geen verstoring van broedvogels te verwachten 
3-Uittredepunt Gooweg Broedseizoen half maart - half juli 
4-Sleuf Zwetterpolder  Broedseizoen begin maart - eind september 
5-Bermen N450 Geen verstoring van broedvogels te verwachten 
6-Beplanting substation Broedseizoen half maart - half juli 
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Indien op een locatie geen broedende vogels aanwezig zijn kan ook al eerder worden 
begonnen met werken. Een ter zake kundige (ecoloog) moet dan kunnen vaststellen 
dat broedende vogels afwezig zijn. 
 

33.5 Amfibieën 

In het plangebied zijn tijdens het veldonderzoek alleen enkele laag beschermde 
amfibieënsoorten aangetroffen. Er zijn enkele volwassen exemplaren van 
Bastaardkikker en Bruine kikker gezien. Voortplanting van deze soorten vindt plaats in 
de sloten, met name in de graslanden bij de Leeuwenhorst (sectie 3) en de 
Zwetterpolder & polder Boekhorst (sectie 4). Daarnaast kunnen deze soorten 
overwinterend in het plangebied aanwezig zijn. Het betreft amfibieën die laag 
beschermd (Ff-wet tabel 1) zijn en waarvoor bij ruimtelijke ingrepen automatisch 
vrijstelling geldt. 

 
Rugstreeppad 

In de ruime omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van de strikt 
beschermde Rugstreeppad (Ff-wet tabel 3/bijlage IV Hr). Zo zijn er volgens 
waarneming.nl exemplaren aangetroffen bij Noordwijkerhout, De Zilk en Rijnsoever. 
Rugstreeppad is een zeer mobiele soort die grote afstanden kan afleggen (tot 2,5 
kilometer van voortplantings- naar overwinteringslocatie) en gemakkelijk nieuwe 
gebieden koloniseert. Voorwaarde voor de soort zijn een rulle bovengrond waarin de 
dieren zich overdag ingraven en ondiepe, snel opwarmende voortplantingswateren. 
Deze wateren vallen ’s zomers veelal droog. Overwintering vindt vaak plaats in rul 
zand, muizenholletjes of gebouwen. 
 
Op of nabij het tracé is slechts één waarneming bekend. In het plangebied is in 2011 
een volwassen exemplaar gevonden door een pachter (mededeling groene handhaver 
ter plaatse). Het is een onbevestigde waarneming uit de tweede hand die echter op 
basis van de beschrijving betrouwbaar genoeg lijkt. De waarneming is ingetekend op 
de kaart in bijlage III. 
 
De sloten die door het tracé gepasseerd worden zijn allen weinig geschikt als 
voortplantingswater van Rugstreeppad omdat ze permanent watervoerend zijn, veelal 
in open verbinding staan met grotere sloten en kanalen en dientengevolge roofvis als 
Baars bevatten. Bovendien wordt in slechts vier sloten in het water gewerkt. Deze 
hebben een zeer slechte waterkwaliteit en zijn volledig ongeschikt als 
voortplantingswater. De geschiktheid als voortplantingswater is in bijlage III in beeld 
gebracht. Zodoende zijn geen voortplantende dieren, eieren of larven in de 
invloedssfeer van het werk te verwachten. 
 
Wel zijn in de buurt geschikte wateren aanwezig, waardoor er mogelijk foeragerende, 
zwervende of migrerende exemplaren van Rugstreeppad op het tracé kunnen 
voorkomen. Op de delen waar met gestuurde boring wordt gewerkt is geen sprake van 
enige schade. Alleen op de trajecten waar gewerkt wordt aan in/uittredepunten en open 
sleuven is mogelijk schade aan de soort te verwachten. De Rugstreeppadden kunnen 
in de open sleuven vallen of zich ingraven in de vrijgekomen grond, waardoor ze 
mogelijk bedolven worden.  
 
Om dit te kunnen voorkomen dient dit traject in sectie 4 in de overwinteringsperiode 
van de Rugstreeppad te worden uitgevoerd. Deze periode loopt van begin november 
tot begin maart. Er is namelijk geen geschikt overwinteringshabitat op genoemde 
locatie aanwezig, waardoor ervan kan worden uitgegaan dat in het werkgebied tijdens 
de overwintering geen Rugstreeppadden aanwezig zijn. Deze methode heeft de 
voorkeur en is afgezien van planningsvraagstukken weinig bewerkelijk. 
 
Wanneer de voorgestelde planning niet haalbaar is dienen andere mitigerende 
maatregelen te worden genomen. Deze zijn alleen mogelijk wanneer met zekerheid 
geen broedvogels aanwezig zijn. Te denken valt aan het omheinen van het werk met 
amfibieënschermen. Een omschrijving van deze werkwijze is opgenomen als bijlage IV.  
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33.6 Vissen 

In het tracé worden zeventien permanent waterhoudende watergangen gekruist. 
Aangezien op de kruisingen van dertien van deze watergangen gebruik wordt gemaakt 
van gestuurde boringen is daar geen schade aan vissen door graafwerkzaamheden 
aan de orde. 
 
Omdat ten tijde van de veldonderzoeken nog niet was vastgesteld welke trajecten door 
middel van boringen zouden worden gerealiseerd, zijn uit voorzorg alle zeventien te 
kruisen watergangen met behulp van een steeknet onderzocht. Daarbij zijn twee 
beschermde vissoorten aangetroffen. Het gaat om de middelhoog beschermde Kleine 
modderkruiper (Ff-wet tabel 2) en de strikt beschermde Bittervoorn (Ff-wet tabel 3). De 
waarnemingen zijn weergegeven in bijlage V. Van Bittervoorn zijn slechts zeven 
exemplaren aangetroffen en wel uitsluitend in de tankgracht (zie voorzijde rapport en 
bijlage V). Van Kleine modderkruiper (Ff-wet tabel 2) zijn tientallen exemplaren in 
diverse leeftijdsklassen aangetroffen. Ze werden verspreid over de open gebieden in 
de secties 3 en 4 gevangen, met een voorkeur voor de bredere sloten en tochten met 
een dunne sliblaag of zandbodem.  
 
In een dicht begroeide sloot op de grens van de graslanden bij de Leeuwenhorst met 
de bollenvelden is één exemplaar van de Kroeskarper gevangen. De waarneming is 
weergegeven in bijlage V. Deze soort staat op de Rode Lijst in de categorie 3; 
Kwetsbaar. Van plaatsing op de Rode Lijst gaat overigens geen wettelijke bescherming 
uit. Andere zwaarder beschermde soorten zijn niet aangetroffen en/of op basis van 
bekende verspreidingsgegevens te verwachten. Tijdens de bemonstering van de 
onderzochte watergangen zijn verder nog de niet beschermde vissoorten Baars, Pos, 
Blankvoorn, Zeelt, Giebel, Riviergrondel, Tiendoornige stekelbaars, Driedoornige 
stekelbaars en Kolblei aangetroffen. 
 
De vier sloten in de Zwetterpolder (zie bijlage II) die niet door middel van boring worden 
gepasseerd hebben een zeer slechte waterkwaliteit. Deze sloten staan niet in directe 
verbinding met de tankgracht maar wateren naar het noordoosten af. Er is sprake van 
een zeer dikke, rottende baggerlaag. Dit blijkt behalve uit de vieze geur ook uit de vele 
opstijgende moerasgasbelletjes bij beroering van de waterbodem. Ondergedoken 
watervegetatie ontbreekt. Wel is het drijvende Groot kroosvaren aanwezig, een 
indicator van hypertrofie (een toestand met zeer hoge gehalten aan meststoffen en 
vaak lage zuurstofgehalten). Dergelijke sloten hebben voor de meeste vissoorten een 
te laag zuurstofgehalte en zijn vermoedelijk alleen geschikt voor soorten als 
Tiendoornige stekelbaars en Zeelt. Beschermde vissen zijn hier niet aangetroffen en 
wegens de ongunstige waterkwaliteit ook niet te verwachten. 
 
Aanbeveling bij werken in de sloten in sectie 4 

Het open-sleufgedeelte moet (in verband met broedvogels en Rugstreeppad) in de 
winterperiode ter hand te worden genomen, wanneer zich mogelijk ook laag 
beschermde amfibieën als Bruine kikker, Bastaardkikker en algemene vissen in de 
sloot bevinden. Hoewel geen beschermde soorten in genoemde vier sloten zijn 
aangetroffen kunnen in het kader van de wettelijke zorgplicht (art. 2 Ff-wet) 
maatregelen worden genomen om schade aan deze soortgroepen te voorkomen. Deze 
zijn nadrukkelijk niet noodzakelijk om beschermde vissoorten te kunnen ontzien, want 
die zijn er niet aangetroffen en ook niet te verwachten. De maatregelen zijn alleen 
bedoeld voor algemene vissoorten en laag beschermde amfibieën.  
 
Men is voornemens om de kabel op een diepte van circa 130 centimeter via een dam 
door de vier sloten te leiden. Boven de kabel komt een duiker in de dam te liggen. Met 
behulp van de volgende methode (‘propmethode’) kan elke schade aan aanwezige 
vissen voorkomen worden. Deze methode wordt in bijlage VI toegelicht. Indien men 
aan de uiterste doodlopende zijde begint met dempen, en vervolgens de ingebrachte 
grond in de vorm van een tijdelijke dam (bestaande uit stevige graszoden en grond) 
met behulp van de graafmachine langzaam door de sloot richting noordoost schuift, 
dan wordt alle bagger en het water in de normale afwateringsrichting weggestuwd. 
Aanwezige vissen kunnen zo ontsnappen, terwijl er achter de dam gegarandeerd geen 
vis of amfibie meer aanwezig is. De graafmachine kan vervolgens ongestoord werken 
in de lege sloot. Na afloop kan de tijdelijke dam weer worden verwijderd. 
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33.7 Overige soorten 

In de duinen (sectie 1) komt de strikt beschermde Zandhagedis (Ff-wet tabel 3) voor. 
Aangezien dit gebied met behulp van een gestuurde boring wordt gepasseerd is er 
geen schade aan Zandhagedis te verwachten. De in- en uittredepunten liggen niet in 
geschikt habitat van de soort.  
 
Gezien de terreingesteldheid van het plangebied en bekende verspreidingsgegevens, 
kan worden geconcludeerd dat er geen beschermde dagvlinders, libellen en overige 
ongewervelden aanwezig en/ of te verwachten zijn. 
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BBIJLAGE IV: ALTERNATIEVE WERKWIJZE RUGSTREEPPAD 
 
Indien geen sprake is van broedvogels in de invloedssfeer van de werkzaamheden kan met behulp van de 
volgende methode ook in de rest van het jaar in de Zwetterpolder worden gewerkt. 
 
Het gehele werk (voor zover vergraven en/of bereden door machines) dient dan te worden omheind met 
amfibieënscherm. Aangezien voertuigen het werkterrein in en uit zullen moeten rijden zal ergens een opening 
gehandhaafd blijven, die zoveel mogelijk in grootte beperkt moet worden. Aan de buitenzijde van het scherm dient 
om de circa 30 meter een emmer tegen het scherm wordt ingegraven, zodat dieren die het scherm proberen te 
omzeilen erin vallen. De rand van de emmer dient daartoe precies gelijk te liggen met het maaiveld. In de bodem 
van de emmer worden enkele gaatjes gemaakt om regenwater af te voeren. Ook wordt een laag bladstrooisel in 
de emmer gelegd waaronder de gevangen dieren kunnen schuilen tegen weer, wind en roofdieren.  
Gevangen amfibieën dienen weer te worden uitgezet in de slootkant van het perceel waar in 2011 een 
Rugstreeppad is waargenomen (zie bijlage III).  
 
Gevangen zoogdieren als muizen worden op slechts enkele tientallen meters afstand vrijgelaten aangezien deze 
mogelijk jongen te verzorgen hebben. Bij werkonderbrekingen van meer dan een dag en weekenden dienen de 
emmers na inspectie met deksels te worden afgesloten. Verder dient dagelijks voor aanvang van de 
werkzaamheden een visuele inspectie van de sleuf te worden uitgevoerd. Door de bodem van de werksleuf 
dagelijks netjes en glad af te werken kunnen erin gevallen dieren makkelijk gevonden worden. 
  
Bovenstaande tekst is niet voldoende indien controle door handhavingsinstanties wordt uitgevoerd. De hierboven 
vermelde maatregelen dienen te worden vervat in een ecologisch werkprotocol. De uitvoering dient bovendien te 
geschieden onder supervisie van een ter zake kundige oftewel een ecoloog.   
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BIJLAGE VI: SCHETS PROPMETHODE   
 
(Orientatie: dwars op tracé) 
 

 

 
 

 



  

 

BBIJLAGE VII: TOELICHTING FLORA- EN FAUNAWET  
 
Inleiding 
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Onder de Flora- en faunawet zijn ongeveer 500 soorten in Nederland 
aangewezen als beschermde dier- of plantensoort. De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van de gunstige 
staat van instandhouding van in het wild levende plant- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is `nee, tenzij`. Dit betekent 
dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn.  
 
De Flora- en faunawet kent een groot aantal verbodsbepalingen die samenhangen met ruimtelijke ingrepen, plannen en 
projecten. Zo is het verboden beschermde inheemse planten te plukken of te beschadigen en geldt voor beschermde dieren een 
verbod op het doden, verwonden en opzettelijk verontrusten. Ook is het verboden nesten, holen of andere voortplantings- of 
vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde inheemse dieren te beschadigen of te verstoren of eieren te rapen of te vernielen. 
De verbodsbepalingen betreffende planten op hun groeiplaats zijn opgenomen in artikel 8. De verbodsbepalingen betreffende 
dieren in hun natuurlijke leefomgeving zijn vermeld in artikel 9 tot en met 12. 
 
Van het verbod op schadelijke handelingen (`nee`) kan onder voorwaarden (`tenzij`) worden afgeweken, met een ontheffing of 
vrijstelling. Het verlenen hiervan is de bevoegdheid van de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), of, 
in geval van beheer en schadebestrijding, van gedeputeerde staten van de provincies. 
 
Beschermde dier- en plantensoorten 
Beschermde inheemse planten- en diersoorten zijn bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. Het zijn soorten die van 
nature in Nederland voorkomen en die in hun voortbestaan worden bedreigd of het gevaar lopen in hun voortbestaan te worden 
bedreigd. Ook zijn soorten aangewezen die niet noodzakelijkerwijs in hun voortbestaan worden bedreigd, maar wel 
bescherming genieten ter voorkoming van overmatige benutting.  
 
De volgende diersoorten zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet: 
1) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van gedomesticeerde dieren en met 

uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis; 
2) Alle van nature op het Europese grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie voorkomende soorten vogels met 

uitzondering van gedomesticeerde vogels;  
3) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieën en reptielen; 
4) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten vissen, met uitzondering van de soorten waarop de Visserijwet 1963 

van toepassing is; 
5) Een aantal ongewervelden (onder andere insecten, libellen en kevers) die in hun voortbestaan bedreigd zijn of het gevaar 

lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd.  
 
Er zijn drie beschermingsregimes van kracht, mede afhankelijk van de zeldzaamheid van de soort en de status in Europese 
richtlijnen. Van licht naar zwaar beschermd zijn de soorten opgenomen op Tabel 1, 2 of 3. Voor vogels gelden specifieke eisen, 
met name tijdens het broedseizoen. Bij ruimtelijke ingrepen geldt automatisch vrijstelling voor soorten van Tabel 1 waardoor de 
meeste aandacht gevraagd is voor soorten van Tabel 2/3 en voor vogels. 
 
Wijze van toetsing  
Door uitspraken van de Raad van State in het voorjaar van 2009 is de beoordeling aangepast bij ontheffingsaanvragen voor 
ruimtelijke ingrepen. Sinds 26 augustus van dat jaar werken we daardoor volgens een nieuw stroomschema (zie volgende 
pagina). Gaat u een ruimtelijke ingreep uitvoeren en zijn beschermde soorten aanwezig, dan zijn er vaak twee opties:  
 
1) Voorkom overtreding van de Flora- en faunawet. Het gaat dan om het behoud van de functionaliteit van de voortplantings- 
en/of vaste rust- en verblijfplaats van de soort. Het betreft de functies van het leefgebied die ervoor zorgen dat de soort 
succesvol kan rusten of voortplanten, bijvoorbeeld nesten, migratieroutes en foerageergebied. Als u deze veilig stelt door vooraf 
mitigerende maatregelen te treffen, heeft u mogelijk geen ontheffing meer nodig. Om zeker te zijn dat uw maatregelen 
voldoende zijn, kunt u ze vóóraf laten beoordelen door Dienst Regelingen. Als deze voldoende zijn krijgt u een beschikking met 
daarin de goedkeuring van uw maatregelen. De goedkeuring krijgt u in de vorm van een afwijzing van uw ontheffingsaanvraag. 
U heeft namelijk geen ontheffing nodig doordat u met uw maatregelen overtreding van de Flora- en faunawet voorkomt.  
 
2 ) Kan de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de soort niet worden gegarandeerd door 
mitigerende maatregelen? Dan dient u een reguliere ontheffingsaanvraag in waarbij de onderstaande vragen gesteld worden: 
 
� In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats aangetast? 
� Is er een bij wet genoemd belang? (behalve bij Tabel 2-soorten) 
� Is er een andere bevredigende oplossing? (behalve bij Tabel 2-soorten) 
� Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 
 
Beoordeling Dienst Regelingen 



  

 

Dienst Regelingen beoordeelt of het bij wet genoemd belang zwaarder weegt dan het overtreden van de verbodsbepaling(en). 
Voor Tabel 2-soorten gelden minder zware eisen en kan een door het ministerie goedgekeurde gedragscode ook uitkomst 
bieden. De gedragscode moet wel van toepassing zijn op uw activiteit en u moet kunnen aantonen dat u precies zo werkt als in 
de gedragscode staat. Voor Bijlage 1-soorten uit Tabel 3 krijgt u alleen ontheffing wanneer sprake is van een bij wet genoemd 
belang. Bij een ruimtelijke ingreep betreft het meestal één van de onderstaande vier belangen: 
 
� Bescherming van flora en fauna (b) 
� Volksgezondheid of openbare veiligheid (d) 
� Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor het 

milieu wezenlijke gunstige effecten (e) 
� Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (j) 
 
Voor vogels en soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt dat u alleen ontheffing kunt krijgen op grond van een bij wet 
genoemd belang uit respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor het verkrijgen 
van een ontheffing voor die soorten dan ook zeer beperkt, met name voor vogels1.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toetsingsschema Flora- en faunawet (Bron: Dienst Regelingen 2009. Aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijk ingrepen 
Flora- en faunawet). 
 
Rode lijsten 
Los van de Flora- en faunawet heeft de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter uitvoering van de 
bepalingen in artikelen 1 en 3 van het Verdrag van Bern een aantal Rode Lijsten voor bedreigde en kwetsbare soorten dieren en 
planten gepubliceerd2. Voor soorten van de Rode Lijsten heeft de overheid zich verplicht onderzoek en werkzaamheden te 
bevorderen die nodig zijn voor bescherming en beheer. Het voorkomen van een soort op de Rode Lijst heeft geen wettelijke 
beschermingsstatus tot gevolg. Opname op de Rode Lijst zegt alleen iets over de zeldzaamheid en populatieontwikkelingen van 
de betreffende soorten.  
 
 
 
In voorgaand wettelijk kader zijn alleen de meest relevante onderdelen van de wetgeving vereenvoudigd weergegeven. Aan 
deze tekst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Voor meer achtergronden en de oorspronkelijke wetsteksten kunt u 
terecht op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur en op www.drloket.nl.  
 
 

                                                   
1 In de Vogelrichtlijn worden alleen de belangen b en d én de veiligheid van het luchtverkeer (belang c) genoemd; 
2 Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van TRCJZ/2004/5727, houdende vaststelling 
van rode lijsten flora en fauna en Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 
augustus 2009, 25344, houdende vaststelling van geactualiseerde Rode lijsten flora en fauna. 
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Oplegnotitie Rugstreeppad 
kabeltracé Noordwijk-Sassenheim 
 
 
 
Auteurs:  Ing. M.G. (Mark) Hoksberg 

Status:   Definitief 

Datum:   12 juli 2012 

 
  

1. Aanleiding en doelstelling 

De rapportage ‘Ecologisch onderzoek aanleg 150kV kabelverbinding, Noordwijk-Sassenheim’
1
 is 

gebruikt voor diverse vergunningsaanvragen die voor de aanleg van de kabelverbinding 

noodzakelijk zijn. In de rapportage worden conclusies gepresenteerd met betrekking tot de status 

van de strikt beschermde Rugstreeppad in het plangebied en de invloedssfeer van de 

werkzaamheden. Geconcludeerd werd dat er hooguit sprake zou zijn van foeragerende, 

zwervende of migrerende exemplaren van Rugstreeppad op het tracé. Er is op grond van 

biotoopkenmerken geconcludeerd dat er op en langs het tracé geen geschikte 

voortplantingswateren aanwezig zouden zijn. 

 

Op basis van een avondbezoek op 25 mei 2012 is echter gebleken dat de soort toch op ruime 

schaal voorkomt in sectie 4 van het tracé (Zwetterpolder en Polder Boekhorst). Deze oplegnotitie 

geeft aan welke gegevens gewijzigd zijn en welke gevolgen dit heeft voor de te volgen werkwijze. 

 

 

2. Veldbezoeken en verspreiding Rugstreeppad 

Op of nabij het tracé was slechts één waarneming bekend. In het plangebied is in 2011 een 

volwassen exemplaar gevonden door een pachter (mededeling groene handhaver ter plaatse). 

De waarneming is ingetekend op de kaart in bijlage I. 

 

Het grootste deel van het tracé wordt aangelegd door middel van gestuurde boring, waardoor 

daar geen effecten op aanwezige fauna te verwachten zijn. het zuidoostelijke deel van de 

Zwetterpolder, nabij de Leidsevaart, wordt echter in het water gewerkt in verband met het 

gegraven aanleggen van de kabel in een sleuf in dit deel van het tracé. 

 

In het oorspronkelijke rapport zijn de sloten in de Zwetterpolder beoordeeld als ongeschikt voor 

Rugstreeppad. Ze hebben een zeer slechte waterkwaliteit en werden derhalve beoordeeld als 

ongeschikt als voortplantingswater. Zodoende werden geen voortplantende dieren, eieren of 

larven in de invloedssfeer van het werk verwacht. 

 

Omdat de gelegenheid zich voordeed om de bovengenoemde waarneming in het veld te checken 

is op 25 mei 2012 een avondbezoek uitgevoerd om vast te stellen welke functie het gebied voor 

Rugstreeppad heeft. In de Zwetterpolder en de Polder Boekhorst (beiden sectie 4) zijn 

onverwachts koren van roepende mannetjes gehoord, die in beide gevallen werden ingeschat als 

groter dan honderd exemplaren. De waarnemingen zijn ingetekend op de kaart in bijlage I. De 

soort komt dus in beide polders algemeen voor. Kennelijk is de waterkwaliteit hier toch geen 

beperkende factor voor de soort en werkt de lage visstand in het voordeel van de geschiktheid. 

 

 

 

                                                   

 

1 Hoksberg, M.G. (2012). ‘Ecologisch onderzoek aanleg 150kV kabelverbinding, Noordwijk-Sassenheim’; Inventarisatie en 

beoordeling van natuurwaarden in het kader van natuurwet- en regelgeving. Rapport 09-376A. EcoGroen Advies, Zwolle. 



 

 

3. Gekozen werkwijze en effecten op Rugstreeppad 

Effecten in oorspronkelijke rapportage 
Op de tracédelen waar met gestuurde boring wordt gewerkt is geen sprake van enige schade. 

Alleen op de trajecten waar gewerkt wordt aan in/uittredepunten en open sleuven is mogelijk 

schade aan de soort te verwachten. De Rugstreeppadden kunnen in de open sleuven vallen of 

zich ingraven in de vrijgekomen grond, waardoor ze mogelijk bedolven worden. Om dit te kunnen 

voorkomen is in de oorspronkelijke rapportage voorgesteld om dit traject in sectie 4 in de 

overwinteringsperiode van de Rugstreeppad uit te voeren. Deze periode loopt van begin 

november tot begin maart. Er is namelijk geen geschikt overwinteringshabitat
2
 op genoemde 

locatie aanwezig, waardoor ervan kan worden uitgegaan dat in het werkgebied tijdens de 

overwintering geen Rugstreeppadden aanwezig zijn.  

 

Effecten op exemplaren 
Aangezien Rugstreeppadden op het land overwinteren worden in deze periode ook in de 

voortplantingswateren geen exemplaren verwacht. De conclusie dat tijdens de overwinterings-

periode géén exemplaren van Rugstreeppad in het werkgebied aanwezig zullen zijn blijft 

zodoende gehandhaafd. De voorgestelde werkwijze is zodoende onveranderd effectief en dient 

gevolgd te worden. Op deze manier kan schade aan exemplaren van Rugstreeppad voorkomen 

worden.  

 

Effecten op geschiktheid voortplantingswater 
De werkzaamheden in voortplantingswateren van Rugstreeppad worden voor aanvang van het 

voortplantingsseizoen afgerond. De Rugstreeppad is een pioniersoort die ook pas gegraven 

wateren vaak snel in gebruik neemt. Zodoende mag worden aangenomen dat de in de winter 

uitgevoerde werkzaamheden geen gevolgen hebben voor de geschiktheid van het 

voortplantingswater.  

 

Op de kabelgoot wordt een korte duiker aangebracht om de kabel te vrijwaren van beschadiging 

bij bijvoorbeeld slootonderhoud. Ook de plaatsing en afwerking hiervan dient voor het einde van 

de overwinteringsperiode gereed te zijn. De duikers houden een minimale verkleining van het 

beschikbare voortplantingswater in. Er blijft echter nog zeer veel open water over waardoor geen 

schade aan de functionele leefomgeving of populatieomvang van de Rugstreeppad te verwachten 

is.  

 

 

4. Gevolgen voor conclusies rapportage en werkwijze 

Zoals in hoofdstuk 3 van deze notitie is geconcludeerd, kan de eerder in de rapportage 

“Ecologisch onderzoek aanleg 150 kV kabelverbinding, Noordwijk-Sassenheim” getrokken 

conclusie en werkwijze worden gehandhaafd.  

 

Door de open sleuf in de Zwetterpolder (sectie 4) in de overwinteringsperiode van de 

Rugstreeppad (november-maart) uit te voeren kan namelijk worden voorkomen dat exemplaren 

zich op de werklocatie bevinden. Op het tracé bevindt zich namelijk geen geschikt 

overwinteringshabitat voor Rugstreeppadden. Door deze werkwijze te hanteren wordt geen 

schade toegebracht aan het voortplantingsbiotoop, juvenielen en/of volwassen exemplaren van 

de Rugstreeppad. 

 

                                                   

 
2
 Een nadere omschrijving van het overwinteringshabitat en de terreinkenmerken in het plangebied zijn 

opgenomen in bijlage II van deze rapportage. 



 

 

BIJLAGE  I: VERSPREIDING RUGSTREEPPAD 



 

 

BIJLAGE  II: BESCHRIJVING OVERWINTERINGSHABITAT RUGSTREEPPAD 
 

Rugstreeppadden overwinteren op het land. Ze kruipen diep weg (60-180 centimeter) en kunnen gemakkelijk verdrinken 

bij overstroming van hun schuilplaatsen. Ze verbergen zich in puinhopen, ruïnes, onder stenen en boomstammen, holen 

van kleine zoogdieren, in zandige bodems en diep in de vegetatie. In de Zwetterpolder en Polder Boekhorst staat het 

grondwater zeer dicht onder het maaiveld, wat betekent dat er geen geschikte overwinteringsplaatsen in de weilanden te 

vinden zijn.  

 

Volgens Creemers & Van Delft (2009)
3
 zijn ze in de polders in Holland en Zeeland ’s winters vaak te vinden in en om de 

boerderijen. In de beide polders langs het tracé trekken de dieren in de herfst naar de hogere terreinen langs de randen. 

In het geval van de Zwetterpolder gaat het om de bospercelen nabij het landhuis ten noorden van het gebied. De polder 

Boekhorst is omringd door erven en boerderijen die geschikt zijn voor dit doel, aangevuld met de kade van de 

Haarlemmertrekvaart en de spoordijk. Op grond van bovenstaande zijn gedurende de overwinteringsperiode geen 

Rugstreeppadden in de buurt van de werkzaamheden te verwachten. 

                                                   

 
3
 Creemers, R.C.M. & J.C.W. van Delft (2009) De Amfibieen van Nederland. Nederlandse fauna 9. RAVON, Naturalis en 

EIS. 
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1. INLEIDING 
 
In opdracht van Q10 Offshore Wind B.V. is een standaard vooronderzoek bodem uitge-

voerd ter plaatse van de onderzoekslocatie in de gemeente Noordwijk, Noordwijkerhout en 
Teylingen.  

 
De aanleiding voor het vooronderzoek is de aanleg van een nieuwe ondergrondse hoog-

spanningskabel. 
 

Het doel van het vooronderzoek is om na te gaan of er eventuele verontreinigingen ver-
wacht kunnen worden in de bodem die de haalbaarheid en/of planning van de uitvoering 

negatief zouden kunnen beïnvloeden. 
 

Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725 [ref. 1.]. 
 
Kwaliteit 
Het project is uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem van Witteveen+Bos dat gecertifi-

ceerd is conform ISO 9001. Witteveen+Bos voldoet aan de veiligheidsmanagementnorm 
VCA**. 

 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is de beschikbare informatie ten aanzien van de activiteiten binnen het plan-
gebied en de bodem samengevat. In hoofdstuk 3 is de visie op de situatie beschreven. De 

visie wordt in hoofdstuk 4 gevolgd door ons advies ten aanzien van het uit te voeren bo-
demonderzoek. 
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2. VOORONDERZOEK 
 

2.1. Algemeen 
 
Met een vooronderzoek wordt informatie verzameld over het voormalig, huidig en toekom-

stig bodemgebruik, de bodemopbouw, geohydrologie en de financieel-juridische situatie. 
Deze informatie wordt verkregen door archief- en dossieronderzoek en een terreininspec-

tie. Op basis van het vooronderzoek kan in een later stadium, volgens de NEN 5740 
[ref. 2.], de onderzoekshypothese en -strategie worden uitgewerkt. 

 
Het vooronderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van een ondergrondse hoog-

spanningskabel. Voor de beoogde aanleg is een vooronderzoek noodzakelijk om na te 
gaan of er eventuele verontreinigingen verwacht kunnen worden in de bodem die de haal-

baarheid en/of de planning van de uitvoering negatief zouden kunnen beïnvloeden. Gezien 
het landelijke (onverdachte) karakter van de onderzoekslocatie en het voornemen om een 

verkennend bodemonderzoek op de locatie uit te voeren is een standaard vooronderzoek 
uitgevoerd. In bijlage I is de regionale ligging van de onderzoekslocatie weergegeven.  

 
In de navolgende paragrafen is de met het vooronderzoek verkregen informatie uitgewerkt: 

- beschrijving onderzoekslocatie (paragraaf 2.2); 
- beschrijving historisch gebruik (paragraaf 2.3); 

- bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.4); 
- financieel-juridische situatie (paragraaf 2.5). 

 
2.2. Beschrijving onderzoekslocatie 

 
Van west naar oost doorkruist het tracé de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout en 

Teylingen. In bijlage I is het beoogde tracé weergegeven.  
 
Noordwijk 
Het westelijk deel ter plaatse van de gemeente Noordwijk in de duinen is aangewezen als 

een Natura 2000 gebied. De kabel zal op een diepte van ongeveer 25 m-mv onder de dui-
nen geboord worden en komt na de rotonde Northgodreef - Duinweg bovengronds (ge-

plande open ontgraving). Vervolgens loopt de kabel langs een woonwijk en volgt de North-
godreef tot aan de Gooweg. De kruising Northogodreef - Duinwetering wordt overigens met 

een gestuurde boring gepasseerd. De kabel volgt de Gooweg in noordelijke richting.  
 
Noordwijkerhout 
Bij het verlaten van de Gooweg zal de kabel op diepte worden aangelegd en wordt de 

Bronsgeesterweg en de provinciale weg (N206) gepasseerd. Het traject Bronsgeesterweg - 
Leidsevaart is een landbouwgebied. Halverwege dit traject komt de kabel weer boven-

gronds om vlak voor de Leidsevaart weer verdiept te worden aangelegd.   
 
Teylingen 
De Leidsevaart, de Haarlemmer trekvaart en de spoorlijn worden verdiept gepasseerd om 

vóór de Jacoba van Beierenweg weer bovengronds te komen. Vanaf de Jacoba van Beie-
renweg wordt de kabel verdiept aangelegd en volgt in noordelijke richting de Jacoba van 

Beierenweg en de provinciale weg (N443; Teylingerlaan en Carolus Clusiuslaan) tot aan de 
toegangsweg van het terrein van TenneT. Op dit lange, gestuurde traject zal de kabel op 

drie plaatsen even bovengronds komen. Vanaf de toegangweg tot aan het transformator-
station is een open ontgraving voorzien. 

 
Bijlage II geeft weer waar de verschillende trajecten gelegen zijn. 
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2.3. Beschrijving historisch gebruik 

 

Voor het verkrijgen van de historische gegevens is het historisch bodembestand (HBB-
locaties) en het bodemarchief (bodemonderzoeksrapporten) bij de gemeente Noordwijk, 

Noordwijkerhout, de provincie Zuid-Holland en de Milieudienst West-Holland (MDWH) ge-
raadpleegd. 

 
Bodemloket 
Op Bodemloket (www.bodemloket.nl) is een inventarisatie gemaakt van de historische 
bronnen en uitgevoerde bodemonderzoeken. De dempingen die zijn aangegeven in de 

gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout zijn vermoedelijk slootdempingen. Navraag bij de 
gemeente en provincie leverde geen informatie op over de aard van de demping. De sloot-

dempingen zullen waarschijnlijk met de omliggende grond zijn dichtgegooid en zijn op 
voorhand niet als verdacht aan te merken. 

 
Archief gemeenten, provincie en milieudienst 
Voor een overzicht van de geïnventariseerde informatie wordt verwezen naar bijlage II. 
 
Bodemkwaliteitskaarten 
De bovengrond ter plaatse van het kabeltracé ter plaatse van de gemeente Noordwijker-

hout is schoon tot licht verontreinigd. De ondergrond is schoon. Plaatselijk zijn witte vlek-
ken in de kaart opgenomen. Dit zijn vlekken waarvan de kwaliteit door onvoldoende gege-

vens niet is vastgesteld. 
 

Er is geen bodemkwaliteitskaart opgesteld van de gemeente Noordwijk. 
 

De gemeente Teylingen heeft een bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Ter plaatse van het 
aan te leggen kabeltracé is het gebied aangemerkt als Wonen <1945. Dit houdt in dat de 

gehele zone wordt getypeerd als verdacht. Het is aannemelijk dat bodemverontreiniging als 
een aaneenschakeling van diffuse verontreinigingen in de betreffende zone aangetroffen 

kan worden. 
 
Waterbodemkwaliteit 
Bij het hoogheemraadschap van Rijnland is de waterbodemkwaliteit opgevraagd ter plaatse 

van het toekomstig kabeltracé. In bijlage III zijn de resultaten van de aangeleverde gege-
vens weergegeven.  

 
Uit de aangeleverde gegevens is af te leiden dat de waterbodems, waarvan de kwaliteits-

gegevens bekend zijn, licht tot matig verontreinigd zijn. Indien tijdens de aanleg van de ka-
bel de waterbodem afgegraven moet worden, kan daar waar aangegeven de waterbodem 

op het aangrenzende perceel gezet worden mits dit mogelijk is (groenstrook aanwezig).  
 

2.4. Bodemopbouw en geohydrologie 
 

Een schematische weergave van de regionale bodemopbouw en geohydrologie is opge-
nomen in tabel 2.1. Gezien de lengte van het tracé kan plaatselijk de situatie afwijken. 

 
Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de 

grondwaterkaart van Nederland [ref. 3.] en de bodemkaart [ref. 4.]. 
 

De gemiddelde maaiveldhoogte is circa 0-2 m+ NAP [ref. 5.]. 
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Tabel 2.1. Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
diepte (m -NAP) stratificatie samenstelling 

0-10 deklaag klei, veen en fijn zand 

10-50 1
e
 watervoerend pakket matig fijn grof zand 

50-60 scheidende laag klei, slibhoudend 

60-210 2
e
 watervoerend pakket grof tot matig fijn zand 

>210 slecht doorlatende basis lemig fijn zand, schelpen 

 
2.5. Financieel juridische situatie 

 

In bijlage IV is de financieel juridische situatie opgenomen. 
 

2.6. Terreininspectie 
 
Op 24 januari 2012 is door een medewerker van Witteveen+Bos een terreininspectie uitge-
voerd volgens de NEN 5725. Hierbij zijn er, voor zo ver visueel was waar te nemen, vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt bezien geen afwijkingen geconstateerd die op een bodemveront-
reiniging kunnen duiden.  
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3. ONDERZOEKSVERPLICHTINGEN WET EN REGELGEVING 
 
Onderzoek ten behoeve van Arbo 
De T&F-klasse (veiligheidsklasse) bepaling dient uitgevoerd te worden om de werknemers 
bij grondwerkzaamheden te beschermen op basis van de Arbo-wetgeving en moet voor 

aanvang van de werkzaamheden bepaald zijn. Om de T&F klasse te bepalen dient een ‘in-
dicatief bodemonderzoek’ uitgevoerd te worden.  

 
Grondverzet 
Indien er geen grondverzet gaat plaatsvinden en de grond alleen tijdelijk wordt uitgenomen 
en nabij dezelfde locatie zonder bewerkingen wordt teruggeplaatst volstaat het onderhavi-

ge vooronderzoek. 
 

De volgende regels zijn van toepassing: 
- partijkeuring (AP04 keuring) voor toepassing van: 

⋅ grond die vrijkomt uit gebieden zonder bodemkwaliteitskaart; 

⋅ grond uit gebieden die als ‘witte vlek’ zijn opgenomen in de bodemkwaliteitskaart; 

⋅ grond uit gebieden met een bodemkwaliteitskaart maar waarvan de vrijkomende 

grond buiten de reikwijdte van de bodemkwaliteitskaart toegepast gaat worden; 
- toepassing volgens de regels van de bodemkwaliteitskaart. 

 
In de gemeente Teylingen is het verplicht om langs het wegtraject een bodemonderzoek uit 

te voeren. Op basis van dit bodemonderzoek kan de vrijkomende grond volgens de syste-
matiek van de bodemkwaliteitskaart toegepast worden. Indien de grond toegepast kan 

worden in de zone ‘Recreatie’ volstaat alleen het onderhavige vooronderzoek en is geen 
verkennend bodemonderzoek noodzakelijk. 

 
Grond die vrijkomt bij de gestuurde boringen kan niet volgens de bodemkwaliteitskaart sys-

tematiek toegepast worden. Om de mogelijkheden voor hergebruik van de vrijgekomen 
grond te kunnen bepalen zal een partijkeuring (AP04) uitgevoerd moeten worden. 
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4. BEOORDELING VAN DE SITUATIE 
 
In bijlage V zijn de tekeningen opgenomen met de resultaten van het archiefonderzoek en 

waar milieuhygiënische knelpunten verwacht kunnen worden tijdens de aanleg van de ka-
bel. 

 
4.1. Gemeente Noordwijk 

 
Uit het historisch onderzoek zijn in de gemeente Noordwijk milieuhygiënisch gezien geen 

knelpunten aangetroffen die de aanleg van de hoogspanningskabel kunnen belemmeren. 
Uit het vooronderzoek is naar voren gekomen dat er licht verhoogde gehalten in de bodem 

kunnen voorkomen. In de waterbodem kunnen licht tot matige verhoogde gehalten ver-
wacht worden. Ter plaatse van de duinen is een Natura 2000 gebied gelegen. Aangezien 

hier een diepe boring gepland staat levert dit geen belemmering op.  
 
Conclusie 
Op basis van het vooronderzoek kan de onderzoekslocatie ter plaatse van de ‘buitengebie-

den’ als ‘onverdacht’ worden aangemerkt. Langs de wegen wordt de onderzoeksstrategie 
‘verdacht’ als meest doelmatig beschouwd. 

 
4.2. Gemeente Noordwijkerhout 

 
Uit het archiefonderzoek zijn milieuhygiënisch geen knelpunten naar voren gekomen die de 

aanleg van de kabel kunnen vertragen. Uit het vooronderzoek is naar voren gekomen dat 
er licht verhoogde gehalten in de bodem kunnen voorkomen. 

 
Conclusie 
Op basis van het vooronderzoek kan de onderzoekslocatie ter plaatse van de ‘buitengebie-
den’ als ‘onverdacht’ worden aangemerkt. 

 
4.3. Gemeente Teylingen 

 
Uit het archiefonderzoek zijn een aantal locaties naar voren gekomen die milieuhygiënisch 

een belemmering kunnen vormen voor de aanleg van de hoogspanningskabel. Ter plaatse 
van de Jacoba van Beierenweg 126 is een geval van ernstige bodemverontreiniging be-

kend. Aangezien hier een diepe boring gepland staat levert dit geen belemmering op.  
 

Ter plaatse van de Jacoba van Beierenweg 134a is een verontreiniging met minerale olie 
aangetroffen. Deze verontreiniging is gesaneerd waarbij een restverontreiniging is achter-

gebleven. Uit de resultaten van het uitgevoerde vervolgonderzoek kan worden afgeleid dat 
de verontreiniging een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zijn. Aangezien de lo-

catie te ver van de Jacoba van Beierenweg af ligt en hier een diepe boring gepland staat 
levert dit geen belemmering op. 

 
Aan de Teylingerlaan 4 is een olieverontreiniging aangetroffen. Het betreft een kleine spot 

en is geen geval van ernstige bodemverontreiniging. Uit het archiefonderzoek is niet naar 
voren gekomen of de spot gesaneerd is. Wel ligt de spot zeer waarschijnlijk te ver van het 

tracé. Aangezien hier een diepe boring gepland staat levert dit geen belemmering op. 
Plaatselijk zijn verhoogde gehalten aan arseen gemeten in het grondwater. Vermoedelijk is 

dit van natuurlijke oorsprong. 
 

In de waterbodem kunnen licht tot matige verhoogde gehalten verwacht worden. 
 



 

Witteveen+Bos, RT667-5/strg/026 definitief - d.d. 17 april 2012, Rapportage bodemrisicoscan aanleg on-shore kabeltracé Q10 vooronderzoek 
bodem 

10 

Conclusie 
Het tracé in de gemeente Teylingen kenmerkt zich door diffuus verontreinigde spots. Op 
basis van het onderhavige onderzoek worden geen knelpunten (verontreinigingen in het 

kader van de Wet bodembescherming (Wbb)) verwacht. De onderzoekslocatie wordt als 
verdacht aangemerkt. 
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5. ADVIES 
 

5.1. Advies met betrekking tot de werkwijze 
 
Op basis van de T&F-bepaling wordt voorgesteld om een indicatief bodemonderzoek uit te 

voeren ter plaatse van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Op basis van de re-
sultaten kan de T&F-klasse bepaald worden. Eveneens kan indicatief de bodemkwaliteit 

bepaald worden zodat een grondstromenmodel ontworpen kan worden om de grond het 
meest kosteneffectief af te voeren of toe te passen. In paragraaf 5.3 is een overzicht weer-

gegeven van de planning die aangehouden kan worden voor de start van de werkzaamhe-
den.  

 
Indien in de gemeente Teylingen grond toegepast kan worden conform de systematiek van 

de bodemkwaliteitskaart wordt aanbevolen om direct een bodemonderzoek uit te voeren 
met de juiste onderzoeksstrategie. Het gaat daarbij om een onderzoeksstrategie voor een 

verdachte locatie, diffuse bodembelasting en heterogeen verdeelde verontreiniging (NEN 
5740 VEP). Als er in de gemeente Teylingen geen mogelijkheden zijn om de vrijkomende 

grond toe te passen (geen locaties waar de grond naar toe kan) wordt aanbevolen om een 
indicatief grondonderzoek uit te voeren om de T&F-klasse te kunnen bepalen. 

 
Grond afkomstig van de diepe boringen dient in een gronddepot te worden gezet en AP04 

gekeurd te worden. Op basis van de resultaten kan er een bestemming voor de grond ge-
vonden worden. 

 
Voor waterbodems waarvan de kwaliteit niet bekend is, maar waar wel baggerspecie bij 

vrijkomt tijdens de aanleg van de kabel, dient eerst een milieuhygiënisch waterbodemon-
derzoek uitgevoerd te worden om de toepassingsmogelijkheden te bepalen. 

 
Op basis van de inschatting van de bodemkwaliteit ter plaatse van het on-shore 150 kV ka-

beltracé, ten behoeve van het geprojecteerde windmolenpark Q10, kunnen de risico’s met 
betrekking tot bodemverontreiniging worden ingeschat. Hierbij is vastgesteld dat sprake is 

van verdachte en onverdachte locaties (zie hoofdstuk 4). De werkwijze bij de aanleg van 
het kabeltracé is afhankelijk van de status van de locatie. In afbeelding 5.1 is in een 

stroomschema weergeven hoe bij de uitvoering bepaald kan worden, op welke wijze vrij-
komende grond kan worden afgevoerd of nuttig toegepast. Hierbij geldt het uitgangspunt 

dat indien geen grondverzet1 noodzakelijk is de grond wordt teruggeplaatst in de sleuf of in 
de nabijheid van de sleuf. 

 

                                                                                       

 
1
 Verplaatsing of afvoer van grond, welke niet teruggeplaatst kan worden na ontgraving. 
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Afbeelding 5.1. Stroomschema vrijkomende grond 
 
onverdachte locaties      verdachte locaties 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bepalen Arbo-veiligheid door onder-

zoek T&F-klasse 

 

kan het bodemmateriaal  

worden teruggeplaatst? 

kan het bodemmateriaal  

nuttig worden toegepast? 

terugplaat-

sen 

bepalen Arbo-veiligheid door onder-

zoek T&F-klasse 

kan het bodemmateriaal  

worden teruggeplaatst? 

kan het bodemmateriaal  

nuttig worden toegepast? 

terugplaat-

sen 

toepassen 

JA 

JA 

JA 

NEE 

NEE 

NEE 

partijkeuring 

elders toepas-

sen 

afvoeren ver-

werker 

NEE JA 

partijkeuring 

 

 

verplichting tot  

uitvoeren ver-

kennend bo-

demonderzoek 

 

afvoeren ver-

werker 

afvoeren ver-

werker 

toepassen 
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5.2. Risicobeoordeling 
 
Tabel 5.1 geeft een inschatting weer van de kans op mogelijke risico’s tijdens de aanleg 

van de kabel en het effect daarvan op de uitvoering. 
 
Tabel 5.1. Risicobeoordeling 
locatie kans inschatting risico mitigatie effect 

Noordwijkerhout 

Noordwijk buitenge-

bied 

nauwelijks aanwezig: 

- aantreffen sterke verhoog-

de gehalten (geen Wbb lo-

caties)  

Noordwijk langs we-

gen en bedrijven 

nauwelijks aanwezig: 

- aantreffen sterke verhoog-

de gehalten (geen Wbb lo-

caties) 

aanwezig: 

- aantreffen sterke verhoog-

de gehalten (geen Wbb lo-

caties) 

- uitvoeren nader bodemon-

derzoek 

- BUS-melding -> saneren 

- vertraging ongeveer  

5 weken 

- (tijdelijke uitname  

5 werkdagen) 

- afvoeren grond  

- extra kosten 

Teylingen 

nauwelijks aanwezig: 

- aantreffen sterke verhoog-

de gehalten Wbb locaties 

- uitvoeren nader bodemon-

derzoek 

- Wbb procedure -> sane-

ringsplan 

- vertraging minimaal een 

half jaar 

- afvoeren grond  

- extra kosten 

 

Nieuwe Wbb-locaties worden ter plaatse van het kabeltracé niet verwacht. Op basis van 
bodemonderzoek kunnen de mogelijke risico’s beter in beeld worden gebracht. 

 
5.3. Planning 

 
In tabel 5.2 is de tijdsplanning weergegeven voor de uitvoering van de vervolgonderzoeken 

zoals verwacht kan worden op basis van het vooronderzoek. 
 
Tabel 5.2. Tijdsplanning 
soort onderzoek tijdpad 

bodemonderzoeken 6 weken 

T&F-klasse bepaling 2 weken 

grondstromenmodel 2 weken 

 
De maximale uitvoertijd bedraagt circa 10 weken. 
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jaartal/locatienummer 

aanleiding/onderzoek 

informatie/titel locatie + code kaart 

gemeente Noordwijk 

Bodemonderzoeken   

17-01-1996 

AA057500121 

Bouwvergunning 

Verkennend onderzoek 

Geen tanks aanwezig op de onderzoekslokatie. Bovengrond (bg) Licht veront-

reinigd met molybdeen, zink. De ondergrond (og) is licht verontreinigd (>s) met 

molybdeen. Het grondwater (gw) is licht verontreinigd met arseen, chroom en 

tolueen. 

 

De locatie is voldoende onderzocht en er is geen vervolgonderzoek nodig. 

Ten zuidwesten naast 

de ijsbaan aan de 

Gooweg 

28-02-2009 

AA057500846 

Bestemmingswijzi-

ging/VINEX 

Verkennend onderzoek 

Tanks aanwezig op de onderzoekslocatie. 

Plaatselijk baksteen, puin en kolen waargenomen in het opgeboorde materiaal. 

Bg: >s met barium, kobalt, koper, kwik, nikkel, zink, PAK en mineraloe olie. 

Og: geen verhogingen gemeten. Gw: >S barium, kwik, molybdeen en nikkel. 

 

Aanvullend onderzoek naar asbest op het maaiveld en slib onderzoek voor de 

te dempen sloten. Geen vervolgonderzoek nodig. 

Ten zuidwesten en 

zuidoosten van de ijs-

baan 

1-11-1994 

AA057500140 

Bouwvergunning 

Verkennend onderzoek 

Geen tanks aanwezig. 

In de bovengrond is puin aangetroffen. 

Bg: sterk verontreinigd met PAK, licht verontreinigd met nikkel. Og: >s zink. In 

het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. 

 

Aanvullend onderzoek naar de PAK verontreiniging noodzakelijk. 

Groot Hoogwaak 1 

2-03-1995 

AA057500141 

Nader onderzoek 

Geen tanks aanwezig op de onderzoekslocatie. 

In de bovengrond is puin aangetroffen. In de ondergrond is een licht verhoogd 

gehalte met PAK aangetroffen. 

 

Geen vervolgonderzoek nodig. 

Groot Hoogwaak 1 

31-01-2003 

AA057500585 

Geen verhoogde gehalten gemeten. 

 

Geen vervolgonderzoek nodig. 

Tussen de Duinweg ten 

oosten) en Northgod-

reef (ten noorden) 

(sloot) 

20-01-1995 

AA057500061 

Watergangen 

Hoeveelheden: Klasse 1 = 550m
3
, klasse 2 = 445m

3
, klasse 3 = 180m

3
 en 

klasse 4 = 140m
3
 

 

Langs de Northgodreef 

Noordwijkerhout 

30-01-1997 

97010765/MD 

Bouwvergunning 

 

Plaatselijk lichte bijmengingen aan puin in de bovengrond. 

Bg: >s PAK. Og: geen verontreinigingen gemeten. Gw: geen verontreinigingen 

gemeten.  

 

Geen aanvullend onderzoek nodig. 

Westeinde 94 

Teylingen  

12-01-1999 

AA062500375 

BOOT 

Ondergrondse opslag tank (HBO 3000l) is gesaneerd. Leidingwerk is ook ge-

reinigd en verwijderd.  

Jacoba van Beieren-

weg 87 

16-08-1993 

Bestemmingswijziging VI-

NEX 

Indicatief onderzoek 

Er is een ondergrondse tank aanwezig. Deze is buiten gebruik en er zijn geen 

verontreinigingen aangetoond. 

Bg: >s koper, kwik, zink, PAK en EOX 

Og: >s kwik, PAK, EOX 

Gw: >s arseen, cadmium, chroom, tolueen en EOX 

Geen vervolgonderzoek nodig. 

Jacoba van Beieren-

weg 93a e.o. 
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jaartal/locatienummer 

aanleiding/onderzoek 

informatie/titel locatie + code kaart 

7-3-2000 

AA0625000289 

Nulsituatie WM 

Historisch onderzoek 

Er is een bovengrondse dieseltank aanwezig (2000l), een bestrijdingsmiddelen 

opslagplaats en een bollenontsmettingsketel. 

Jacoba van Beieren-

weg 93d 

26-06-2000 

AA0625000289 

Nulsituatie WM 

Nulsituatie-onderzoek 

Geen verontreinigingen gemeten met minerale olie. Jacoba van Beieren-

weg 93d 

14-04-2008 

AA0625000289 

Bouwvergunning 

Verkennend onderzoek 

gw: sterk verhoogd gehalte aan arseen, licht verhoogde gahalten aan chroom 

en zink. 

Jacoba van Beieren-

weg 93d 

7-08-2000 

AA062500287 

Bouwvergunning 

Verkennend onderzoek 

Bg: >s kwik en EOX. Og: geen verhoogde gehalten gemeten. Gw: > s arseen, 

chroom en cis. 

 

Geen vervolg onderzoek nodig. 

Jacoba van Beieren-

weg 95b 

1-04-1996 

AA062500227 

Bouwvergunning 

NVN onderzoek 

Bg: >s minerale olie en kwik. Og en gw: geen verhoogde gehalten gemeten.  

 

Geen aanvullend onderzoek nodig. 

Jacoba van Beieren-

weg 95c 

11-04-1996 

AA062500227 

Nulsituatie WM 

Nulsituatie onderzoek 

Geen verhoogde gehalten aan minerale olie en/of BTEXN gemeten. 

 

Geen aanvullend onderzoek nodig. 

Jacoba van Beieren-

weg 95c 

27-01-1993 

AA0625000210 

Bouwvergunning 

NVN onderzoek 

Bg: >A kwik en minerale olie. Og: >A EOX. Gw: >A EOX. 

 

Geen aanvullend onderzoek nodig. 

Jacoba van Beieren-

weg 95f 

19-12-1993 

AA0625000210 

Voorgaand onderzoek 

Nader onderzoek 

Bg: >A kwik. 

 

Geen aanvullend onderzoek nodig. 

Jacoba van Beieren-

weg 95f 

1-03-1994 

AA062500205 

Transactie 

NVN onderzoek 

Bg: matig verontreinigd met kwik, licht verontreinigd met chroom, koper, nikkel, 

zink, PAK en EOX. Og: >A kwik, minerale olie en EOX. Gw: licht verontreinigd 

met arseen. 

Jacoba van Beieren-

weg 97-101 

18-03-2004 

AA152500012 

Bestemmingswijziging, 

VINEX 

Verkennend onderzoek 

Op de locatie is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging 

met PAK, EOX en minerale olie. De omvang is circa 1720 m3. 

Het betreft een verdachte locatie. 

Jacoba van Beieren-

weg 126 

Percelen 17 en 18 

(Dempingen) 

11-09-2001 

AA062500196 

Bestemmingswijziging, 

VINEX 

Verkennend onderzoek 

In de grond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater zijn 

lichtverhoogde gehalten aan arseen en chroom gemeten. 

 

Aanvullend onderzoek is niet nodig. 

 

 

 

 

 

Jacoba van Beieren-

weg 128 
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jaartal/locatienummer 

aanleiding/onderzoek 

informatie/titel locatie + code kaart 

19-12-1992 

AA062500195 

Nulsituatie WM 

Nulsituatie onderzoek 

In de grond zijn licht verhoogde gehalten aan kwik, EOX en cyanide gemeten. 

In het grondwater zijn is een sterk verhoogd gehalte aan fosfaat gemeten, een 

matig verhoogd gehalte aan arseen en een licht verhoogd gehalte aan tolueen 

en xyleen. 

 

Vervolgonderzoek is nodig. 

Jacoba van Beieren-

weg 128c 

19-06-1997 

AA062500124 

Transactie 

Nulsituatie onderzoek 

Dieseltank aanwezig op de locatie. 

Ter plaatse van de tank: sterk verontreinigd met minerale olie, matig verontrei-

nigd met arseen, licht verontreinigd met xylenen, naftaleen en fenol index in de 

grond en het grondwater. 

Geen verontreiniging gemeten met meststoffen, ter plaatse van de kassen is er 

een lichte verontreiniging met EOX gemeten. 

 

Nader onderzoek uitgevoerd. 

Jacoba van Beieren-

weg 134a 

30-06-1997 

AA062500124 

Voorgaand onderzoek 

Nader onderzoek 

Verontreinigde grond is circa 20m3. Circa 20m2 verontreinigd grondwater. 

 

Geen geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Jacoba van Beieren-

weg 134a 

6-04-2000 

AA062500124 

Voorgaand onderzoek 

Saneringsevaluatie 

Verontreiniging ter plaatse van HBO tank gesaneerd. Circa 20m3 grond ver-

ontreinigd met minerale olie afgegraven. Er is een restverontreiniging achter-

gebleven. Eventueel met een grondwatersanering te verwijderen. 

Jacoba van Beieren-

weg 134a 

26-04-2002 

AA062500124 

Nader onderzoek 

Hoeveelheid verontreinigde grond met een gemiddelde concentratie minerale 

olie > S bedraagt circa 100m3. Waarschijnlijk toch een geval van ernstige bo-

demverontreiniging. 

 

Vervolgonderzoek is nodig. 

Jacoba van Beieren-

weg 134a 

1-09-1994 

AA062500147 

Bouwvergunning 

NVN onderzoek 

Bg: >s kwik en minerale olie. Og: >s kwik en gw: >s chroom. 

 

Geen aanvullend onderzoek nodig. 

Jacoba van Beieren-

weg 144b 

1-04-1994 

AA062500145 

Bouwvergunning 

NVN onderzoek 

Bg: >s kwik en drins 

Og: niet onderzocht 

Gw: >s EOX 

Jacoba van Beieren-

weg 146a 

12-03-1999 

AA062500145 

Bouwvergunning 

NVN onderzoek 

Bg: >s kwik 

Og: niet onderzocht 

Gw: >s chroom, tolueen. Fenolindex matig verhoogd aangetroffen 

Jacoba van Beieren-

weg 146a 

5-04-2000 

AA062500145 

Bouwvergunning 

Verkennend onderzoek 

Geen verhoogde gehalten gemeten in de grond 

Gw: niet onderzocht 

 

 

Jacoba van Beieren-

weg 146a 

31-12-1992 

AA062500193 

Indicatief onderzoek 

Geen gegevens aanwezig. Jacoba van Beieren-

weg 148 

27-5-1993 

AA062500193 

voorgaand onderzoek 

Nader onderzoek 

Plaatselijk matig verontreinigd met lood. Overige gemeten waarden licht ver-

ontreinigd. 

 

Geen aanvullend onderzoek nodig. 

Jacoba van Beieren-

weg 148 
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jaartal/locatienummer 

aanleiding/onderzoek 

informatie/titel locatie + code kaart 

1-02-1993 

AA062500193 

Transactie 

Indicatief onderzoek 

Op het onderzoeksterrein is een ophoging aanwezig. In de bovengrond is een 

matig verhoogd gehalte aan koper, lood en zink gemeten. Op het overige ter-

rein zijn alleen licht verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater is een 

licht verhoogd gehalte aan arseen gemeten. 

 

Geen aanvullend onderzoek nodig. 

Jacoba van Beieren-

weg 148 

1-04-1997 

AA062500157 

Bouwvergunning 

NVN onderzoek 

Bg: >s cadmium, koper, kwik, lood, zink, PAK. Og: geen gegevens. Gw: matig 

verontreinigd met arseen, licht verontreinigd met zink. 

 

 

Jacoba van Beieren-

weg 152 

3-09-1991 

AA062500169 

Transactie 

Indicatief onderzoek 

Bg: >A zware metalen, PAK en EOX. Og: >A EOX. Gw: arseen, chroom. 

 

Geen aanvullend onderzoek nodig. 

’s Gravendamseweg 1 

28-10-1993 

AA062500169 

Vermoeden of melding 

van verontreiniging 

Indicatief onderzoek 

Beperkt aanvullend onderzoek naar OCB’s. In de toplaag (0-0,2 m-mv) zijn 

geen verontreinigingen aangetroffen. 

’s Gravendamseweg 1 

17-01-1992 

AA06250017 

Bouwvergunning 

Verkennend onderzoek 

Geen verhoogde gehalten gemeten. Loosterweg 2-2a 

30-11-1998 

AA06250017 

Bouwvergunning 

Verkennend onderzoek 

Bg: >s PAK. Og: >s minerale olie, PAK. Gw: >S arseen, BTEXN. Loosterweg 2-2a 

1-11-1999 

AA0625000099 

Bouwvergunning 

NVN onderzoek 

Bg: plaatselijk puinhoudend met matig verhoogde gehalten aan zink. Og: licht 

verhoogde gehalten aan zink. Gw: licht verhoogde gehalten aan fenolindex 

gemeten. 

Uitvoeren nader onderzoek. 

Drechtsberg 1 

28-06-1993 

AA062500179 

Vermoeden of melding 

verontreiniging 

NVN onderzoek 

Nabij de tank circa 10m3 sterk verontreinigde grond met minerale olie. 

Ter plaatse van de nieuwbouw licht verhoogde gehalten aan kwik in de boven-

grond. In het grondwater licht verhoogde gehalten aan chroom. In de onder-

grond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. 

Ter plaatse van het onbebouwde deel licht verhoogde gehalten aan kwik. In 

het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan chroom gemeten. In de on-

dergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. 

Teylingerlaan 4 

1-4-1997 

AA0625000298 

Bouwvergunning 

NVN onderzoek 

Bg en og geen verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater zijn licht ver-

hoogde gehalten gemeten aan arseen, chroom, tolueen, ethylbenzeen, xyle-

nen en trichlooretheen. 

Teylingerlaan 9 

16-01-1996 

AA062500177 

BOOT 

In de grond zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie aangetoond. In het 

grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan tolueen en xylenen. Op de locatie 

is een dieseltank van 5000l gesaneerd. 

Teylingerlaan 64 

26-07-1996 

AA062500123 

Bouwvergunning 

NVN onderzoek 

In de grond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater zijn licht 

verhoogde gehalten aan arseen en chroom. 

 

 

 

Oude Herenweg1 
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jaartal/locatienummer 

aanleiding/onderzoek 

informatie/titel locatie + code kaart 

26-07-1996 

AA062500123 

Bouwvergunning 

Verkennend onderzoek 

In de grond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater zijn licht 

verhoogde gehalten aan arseen en per gemeten. 

Oude Herenweg1 

9-08-2004 

AA062500123 

Bouwvergunning 

Verkennend onderzoek 

Bg: licht verhoogd gehalte aan minerale olie. In de ondergrond zijn geen ver-

hoogde gehalten aangetroffen. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte 

aan chroom gemeten. 

Oude Herenweg1 

20-3-2009 

AA060400005 

Nulsituatie  

NVN onderzoek 

Bg (noordelijk deel): >s Cu, Hg, PAK 

gw: >s Cr, chloorwaterstoffen, tolueen, Zn 

Oude Herenweg 16 a 

03-12-1993 

AA062500225 

Bouwvergunning 

NVN onderzoek 

Bg: >A cadmium, zink, EOX en PAK. Og: >A EOX. Gw: >A kwik en BTX. Carolus Clusiuslaan 3 

22-11-1995 

AA062500225 

Bouwvergunning 

NVN onderzoek 

Bovengrond: matig verhoogde gehalten aan PAK en koper. In de ondergrond 

zijn licht verhoogde gehalten aan EOX gemeten. Grondwater: licht verhoogde 

gehalten aan minerale olie, vluchtige aromaten en EOX. 

Carolus Clusiuslaan 3 

19-01-1996 

AA062500225 

Voorgaand onderzoek 

NVN onderzoek 

Grond: >s minerale olie. Gw: >s minerale olie. Carolus Clusiuslaan 3 

5-09-2000 

AA062500225 

Bouwvergunning 

Verkennend onderzoek 

Puihoudende toplaag licht verontreinigd met lood, zink, minerale olie en PAK. 

Og: >s minerale olie. Gw: >s chroom. 

Carolus Clusiuslaan 3 

1-08-1994 

AA062500114 

Bouwvergunning 

NVN onderzoek 

Bg: >s koper, kwik, zink en PAK. Gw: >s chroom. Ondergrond is niet onder-

zocht. 

Carolus Clusiuslaan 3b 

29-10-1996 

AA060400005 

Nulsituatie WM 

NVN onderzoek 

Bg: >S PAK en minerale olie. Gw: >S chroom en minerale olie. Carolus Clusiuslaan 30 

Historisch bodembestand   

AA152500012 Transportbedrijf. Jacoba van Beieren-

weg 91 

AA062500205 Transportbedrijf. Jacoba van Beieren-

weg 97 

AA062500205 Bloembollenkwekerij. Jacoba van Beieren-

weg 97 

 Bloembollenkwekerij. Jacoba van Beieren-

weg 138 

 Melkrundveehouderij. Jacoba van Beieren-

weg 144 

AA06250017 Burgerlijk- en utiliteitsgebouw. Loosterweg 2-2a 

AA062500099 Smederij. Drechtsberg 1 

AA062500179 Bloembollenkwekerij. Teylingerlaan 4 
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jaartal/locatienummer 

aanleiding/onderzoek 

informatie/titel locatie + code kaart 

AA062500179 Bloembollenkwekerij. Teylingerlaan 22 

AA062500277 Transportbedrijf. Teylingerlaan 64 

AA062500177 Sierplanten en sierstruikenkwekerij. Oude Herenweg 1 
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tracé nr perceel index recht naam woonadres postcode woonplaats postadres postcode postplaats

2 1 NWK02A 03309 G VE DE STAAT (FINANCIEN, RIJKSVASTGOED- EN ONTWIKKELINGSBEDRIJF) K VOORHOUT 7 2511CW S GRAVENHAGE 2500BJ S GRAVENHAGE

2 2 NWK02A 03861 G VE DE GEMEENTE NOORDWIJK VOORSTR 42 2201HW NOORDWYK ZH POSTBUS 298 2200AG NOORDWYK ZH

2 3 NWK02M 04013 G VE DE GEMEENTE NOORDWIJK VOORSTR 42 2201HW NOORDWYK ZH POSTBUS 298 2200AG NOORDWYK ZH

2 4 NWK02M 02161 G VE DE GEMEENTE NOORDWIJK VOORSTR 42 2201HW NOORDWYK ZH POSTBUS 298 2200AG NOORDWYK ZH

2 5 NWK02M 03448 G VE DE GEMEENTE NOORDWIJK VOORSTR 42 2201HW NOORDWYK ZH POSTBUS 298 2200AG NOORDWYK ZH

2 6 NWK02M 01421 G VE HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND ARCHIMEDESWG 1 2333CM LEIDEN POSTBUS 156 2300AD LEIDEN

2 7 NWK02M 03261 G VE DE GEMEENTE NOORDWIJK VOORSTR 42 2201HW NOORDWYK ZH POSTBUS 298 2200AG NOORDWYK ZH

2 8 NWK02M 03864 G VE DE GEMEENTE NOORDWIJK VOORSTR 42 2201HW NOORDWYK ZH POSTBUS 298 2200AG NOORDWYK ZH

2 9 NWK04D 02578 G VE DE GEMEENTE NOORDWIJKERHOUT HERENWG 4 2211CC NOORDWYKERHOUT POSTBUS 13 2210AA NOORDWYKERHOUT

1 10 NWK04D 01619 G VE A.A.C. VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG GOOWG 45 2211XW NOORDWYKERHOUT  

1 11 NWK04D 00851 G VE A.A.C. VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG GOOWG 45 2211XW NOORDWYKERHOUT  

1 12 NWK04D 01308 G VE A.A.C. VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG GOOWG 45 2211XW NOORDWYKERHOUT  

1 13 NWK04D 00858 G VE A.A.C. VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG GOOWG 45 2211XW NOORDWYKERHOUT  

1 14 NWK04D 00862 G VE A.A.C. VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG GOOWG 45 2211XW NOORDWYKERHOUT  

1 15 NWK04D 00861 G VE A.A.C. VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG GOOWG 45 2211XW NOORDWYKERHOUT  

1 16 NWK04D 00586 G VE A.A.C. VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG GOOWG 45 2211XW NOORDWYKERHOUT  

2 17 NWK04D 02476 G VE DE GEMEENTE NOORDWIJKERHOUT HERENWG 4 2211CC NOORDWYKERHOUT POSTBUS 13 2210AA NOORDWYKERHOUT

2 18 NWK04D 02477 G VE PROVINCIE ZUID-HOLLAND Z HOLLANDPLN 1 2596AW S GRAVENHAGE POSTBUS 90602 2509LP S GRAVENHAGE

2 19 NWK04D 02478 G VE DE GEMEENTE NOORDWIJKERHOUT HERENWG 4 2211CC NOORDWYKERHOUT POSTBUS 13 2210AA NOORDWYKERHOUT

1 20 NWK04C 01451 G VE A.A.C. VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG GOOWG 45 2211XW NOORDWYKERHOUT  

1 21 NWK04C 00434 G VE A.A.C. VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG GOOWG 45 2211XW NOORDWYKERHOUT  

1 22 NWK04C 00433 G VE A.A.C. VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG GOOWG 45 2211XW NOORDWYKERHOUT  

1 23 NWK04C 00432 G VE A.A.C. VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG GOOWG 45 2211XW NOORDWYKERHOUT  

1 24 NWK04C 00431 G VE A.A.C. VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG GOOWG 45 2211XW NOORDWYKERHOUT  

2 25 NWK04C 01448 G VE DE GEMEENTE NOORDWIJKERHOUT HERENWG 4 2211CC NOORDWYKERHOUT POSTBUS 13 2210AA NOORDWYKERHOUT

1 26 NWK04C 00554 G VE A.A.C. VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG GOOWG 45 2211XW NOORDWYKERHOUT  

1 27 NWK04C 00449 G VE A.A.C. VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG GOOWG 45 2211XW NOORDWYKERHOUT  

1 28 NWK04C 00445 G VE A.A.C. VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG GOOWG 45 2211XW NOORDWYKERHOUT  

1 29 NWK04C 00200 G VE A.A.C. VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG GOOWG 45 2211XW NOORDWYKERHOUT  

1 30 NWK04C 00188 G VE A.A.C. VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG GOOWG 45 2211XW NOORDWYKERHOUT  

1 31 NWK04C 00186 G VE A.A.C. VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG GOOWG 45 2211XW NOORDWYKERHOUT  

1 32 NWK04C 00993 G VE A.A.C. VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG GOOWG 45 2211XW NOORDWYKERHOUT  

2 33 NWK04C 00182 G VE HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND ARCHIMEDESWG 1 2333CM LEIDEN POSTBUS 156 2300AD LEIDEN

2 34 NWK04C 00184 G VE DE GEMEENTE NOORDWIJKERHOUT HERENWG 4 2211CC NOORDWYKERHOUT POSTBUS 13 2210AA NOORDWYKERHOUT

2 35 NWK04C 01206 G VE DE GEMEENTE NOORDWIJKERHOUT HERENWG 4 2211CC NOORDWYKERHOUT POSTBUS 13 2210AA NOORDWYKERHOUT

2 36 NWK04C 01059 G VE DE GEMEENTE NOORDWIJKERHOUT HERENWG 4 2211CC NOORDWYKERHOUT POSTBUS 13 2210AA NOORDWYKERHOUT

2 37 VHT00A 04355 G VE GEMEENTE TEYLINGEN RAADHUISPLN 1 2215MA VOORHOUT POSTBUS 149 2215ZJ VOORHOUT

2 38 VHT00A 04586 G VE GEMEENTE TEYLINGEN RAADHUISPLN 1 2215MA VOORHOUT POSTBUS 149 2215ZJ VOORHOUT

2 39 VHT00A 00804 G VE INTERPROJECTA VASTGOED BEST B.V. GRAAFSEBAAN 65 5248JT ROSMALEN  

2 40 VHT00A 05184 G VE NS VASTGOED B.V. STATIONSHAL 17 3511CE UTRECHT  

2 41 VHT00A 05185 G VE RAILINFRATRUST B.V. MOREELSEPK 3 3511EP UTRECHT  

2 42 VHT00A 00807 G VE INTERPROJECTA VASTGOED BEST B.V. GRAAFSEBAAN 65 5248JT ROSMALEN  

2 43 VHT00A 00808 G VE INTERPROJECTA VASTGOED BEST B.V. GRAAFSEBAAN 65 5248JT ROSMALEN  

2 44 VHT00A 00811 G VE INTERPROJECTA VASTGOED BEST B.V. GRAAFSEBAAN 65 5248JT ROSMALEN  

2 45 VHT00A 00437 D VE GEMEENTE TEYLINGEN RAADHUISPLN 1 2215MA VOORHOUT POSTBUS 149 2215ZJ VOORHOUT

2 45 VHT00A 00437 D VE INTERPROJECTA VASTGOED BEST B.V. GRAAFSEBAAN 65 5248JT ROSMALEN  

2 46 VHT00A 05229 G VE HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND ARCHIMEDESWG 1 2333CM LEIDEN POSTBUS 156 2300AD LEIDEN

2 47 VHT00A 04932 D VE GEMEENTE TEYLINGEN RAADHUISPLN 1 2215MA VOORHOUT POSTBUS 149 2215ZJ VOORHOUT

2 47 VHT00A 04932 D VE INTERPROJECTA VASTGOED BEST B.V. GRAAFSEBAAN 65 5248JT ROSMALEN  

2 48 VHT00A 05277 G VE GEMEENTE TEYLINGEN RAADHUISPLN 1 2215MA VOORHOUT POSTBUS 149 2215ZJ VOORHOUT

2 49 VHT00A 05278 G VE PROVINCIE ZUID-HOLLAND Z HOLLANDPLN 1 2596AW S GRAVENHAGE POSTBUS 90602 2509LP S GRAVENHAGE

2 50 VHT00A 02751 G VE PROVINCIE ZUID-HOLLAND Z HOLLANDPLN 1 2596AW S GRAVENHAGE POSTBUS 90602 2509LP S GRAVENHAGE

2 51 VHT00B 06235 G VE PROVINCIE ZUID-HOLLAND Z HOLLANDPLN 1 2596AW S GRAVENHAGE POSTBUS 90602 2509LP S GRAVENHAGE

2 52 VHT00B 07762 G VE PROVINCIE ZUID-HOLLAND Z HOLLANDPLN 1 2596AW S GRAVENHAGE POSTBUS 90602 2509LP S GRAVENHAGE

2 53 SSH00A 08904 G VE PROVINCIE ZUID-HOLLAND Z HOLLANDPLN 1 2596AW S GRAVENHAGE POSTBUS 90602 2509LP S GRAVENHAGE

2 54 SSH00A 06548 G VE B.V. TRANSPORTNET ZUID-HOLLAND UTRECHTSEWEG 310 6812AR ARNHEM

1= natuurlijke persoon

2= niet-natuurlijke persoon
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1 Inleiding  

Voor het nieuwe offshore windmolenpark Luchterduinen is een nieuwe 150 kV hoogspanningsverbinding gepland 
tussen het windpark en het 150 kV station Sassenheim. In dit document worden de uitgangspunten en resultaten 
van de magneetveldberekeningen voor het landtracé van deze verbinding beschreven. Het landtracé loopt van 
het strand bij Noordwijk aan Zee tot aan het 150 kV station Sassenheim. In het landtracé zijn een aantal 
horizontaal gestuurde boringen gepland. De rest van het tracé zal in open ontgraving worden aangelegd.  

Het hoogspanningslijnenbeleid van de rijksoverheid met betrekking tot magnetische velden (en de daarbij 
horende handreiking van het RIVM* voor het berekenen van de breedte van de specifieke zone) is uitsluitend van 
toepassing op bovengrondse hoogspanningslijnen. Bij de berekening van de “specifieke zone” in deze rapportage 
is gebruik gemaakt van de notitie ‘Afspraken tussen betrokken partijen over de berekening van de 
“magneetveldzone” bij ondergrondse kabels en hoogspanningstations behorende tot de Randstad 380 kV 
verbinding’, RIVM, 22 september 2011 (op te vragen bij het RIVM via hoogspanningslijnen@rivm.nl)  

Een afwijking in deze rapportage met bovengenoemde notitie is dat de kabels in deze sitatie niet per kabel in een 
aparte boring worden geplaatst, maar per 3 kabels gebundeld in één boring. 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: 

 Hoofdstuk 2: Achtergrond en uitgangspunten van het RIVM voor elektromagnetische velden en 
gezondheid. 

 Hoofdstuk 3: Gehanteerde uitgangspunten bij de berekening, in dit hoofdstuk zijn de bronnen benoemd 
van de gegevens die gehanteerd zijn voor het uitvoeren van de berekeningen. 

 Hoofdstuk 4: Invoergegevens voor het berekenen van de magneetveldzone.  

 Hoofdstuk 5: Resultaten, in dit hoofdstuk is de berekende 0,4 microTesla contour benoemd.  

 

 

 

 

                                                 
*
 Handreiking voor het berekenen van de breedte van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse 
hoogspanningslijnen (zie voor de actuele versie: 
www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen/Handreiking) 

mailto:hoogspanningslijnen@rivm.nl
file://workpdc/company/Rapportages/Rapportages%202011/ENSOL-RPT-2011.63%20TENNET%20Magneetveldberekening%20Rijpwetering%20boring/www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen/Handreiking
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2 Achtergrond en uitgangspunten 

2.1 Elektromagnetische velden en gezondheid 

Elektromagnetische velden kunnen het functioneren van het menselijk lichaam beïnvloeden. Boven een bepaalde 
waarde van de veldsterkte leiden die velden tot acute effecten, zoals het ‘zien’ van lichtflitsen en onwillekeurige 
spiersamentrekkingen. In de buurt van de elektriciteitsvoorziening gaat het om wisselende velden met een 
frequentie van 50 Hz. Voor de magnetische veldsterkte heeft de Europese Commissie bij 50 Hz een 
referentieniveau voor leden van de bevolking van 100 microtesla aanbevolen. Beneden het referentieniveau 
veroorzaakt het magnetische veld geen acute effecten.  

Veel minder duidelijk is wat de effecten van langdurige blootstelling aan lagere magnetische veldsterkten zijn. Het 
onderzoek in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen wijst er op dat kinderen die dicht bij een dergelijke 
hoogspanningslijn wonen, waar het magnetische veld relatief sterk is, mogelijke extra risico op leukemie lopen. 
Het (mogelijk) verhoogde risico op kinderleukemie tekent zich af bij langdurige blootstelling aan magnetische 
veldsterkten hoger dan ergens tussen 0,2 en 0,5 microtesla.  

2.2 Beleid 

Op grond van deze gegevens en uitgaande van het voorzorgsbeginsel heeft het ministerie van VROM in 2005 
een advies voor het hoogspanningslijnenbeleid aan gemeenten, netbeheerders en provincies uitgebracht. In dat 
advies raadt VROM aan zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te voorkomen dat er in de buurt van bovengrondse 
hoogspanningslijnen nieuwe situaties ontstaan waar kinderen langdurig worden blootgesteld aan magnetische 
veldsterkten die jaargemiddeld boven 0,4 microtesla liggen. 
 

2.3 Zoneberekening 

De manier waarop de specifieke magneetveldzone voor bovengrondse hoogspanningsverbindingen, waarvan het 
magnetische veld gemiddeld over een jaar boven de 0,4 microtesla ligt, kan worden berekend, is vastgelegd in 
een handreiking die door het RIVM wordt beheerd. De berekening in deze rapportage is in juni 2012 uitgevoerd 
door Energy Solutions volgens deze handreiking (versie 3.0) met een rekenmodel in Mathcad 15, versie 0.2-
2010.  Energy Solutions is aangemerkt als: ‘bureau waarvan bekend is dat het ervaring heeft met 
zoneberekeningen volgens de handreiking’. 
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3 Uitgangspunten bij de berekening 

Voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 ‘Afspraken tussen betrokken partijen over de berekening van de “magneetveldzone” bij ondergrondse 
kabels en hoogspanningstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding’, RIVM, 22 september 
2011 

 De magneetveldzone is berekend op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld. 

 Het gehanteerde vermogen voor de berekening bedraagt:  

- 150 kV verbinding Windpark Luchterduinen - Sassenheim  ; 0,5 x 150 MVA = 289 A 

 Bij de berekening wordt uitgegaan van symmetrische fasen stromen. 

 Tracétekening “ENSOL-4153-DRW-1006 rev.4.dwg” 

 

4 Invoergegevens 

4.1 Locatie 

In de onderstaande figuur is een globaal overzicht van het tracé weergegeven. 

 

 

Figuur 1: Overzicht locatie 

 
Bij het ontwerp van het kabeltracé is mede vanwege de magneetveldzone gestreefd naar voldoende 
afstand tot woningen. 
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4.2 Gegevens van de kabel 

In onderstaande tabel zijn de gegevens voor de 150 kV verbinding weergegeven. 

 

Tabel 1: gegevens hoogspanningsverbinding 

Algemeen 

Verbindingsnaam 150 kV Q10 - Sassenheim 

Onderzochte locatie Landtracé 

Aantal circuits 1 

Aantal kabels per fase 1 

Benaming circuit Zwart 

Spanning 150 kV 

Nominaal vermogen 150 MVA 

Boring 

Maximale diepte diepste 
boring 

23 m 

Intrede/uittredehoek boring 14-18 ° / 14-18 ° 

Type mantelbuis 4xØ200 PE100 SDR11 

Hartafstand fasen in boring 0,2 m 

Open ontgraving 

Hartafstand fasen in open 
ontgraving 

 0,095 m 

Liggingsdiepte 1,2 m / 1,8 m 

Geleiders 

Positie geleider open 
ontgraving 

12 – 4 – 8 
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5 Berekende situaties 

In dit hoofdstuk is een schematische weergave van de liggingsconfiguraties weergegeven, en zijn de resultaten 
van de magneetveldberekeningen voor deze liggingsconfiguraties samengevat. Conform de handreiking van het 
RIVM is de breedte van de magneetveldzone afgerond op 5 m nauwkeurig. De berekeningen zijn voor de 
volgende situaties uitgerekend: 

 Ligging in open ontgraving 

 Ligging in boring 

 

5.1 Liggingsconfiguratie in open ontgraving 

In deze situatie zijn de kabels in een driehoek configuratie gelegd zoals weergegeven in onderstaande 
afbeelding. 

 

Maaiveld

Kabelafdekband 

Hoogspanningskabel

1
2

0
 c

m
 /
1

8
0

 c
m

 

 

Figuur 2: Liggingsconfiguratie in open ontgraving 

 
Bij deze liggingsconfiguratie worden de kabels afhankelijk van de locatie op twee verschillende liggingsdieptes 
gelegd. Deze bedraagt 1,2 m of 1,8 m. In onderstaande tabel is de liggingsdiepte per locatie weergegeven. 
 

Tabel 2: Liggingsdiepte open ontgraving per locatie 

Locatie Aangrenzende 
gevoelige 
bestemmingen 

Risico diepploegen 
(landbouw) 

Kabeldiepte 

Northgodreef en Gooweg, berm van de weg Nee Nee 1,2 m 

Noordwestelijk van de Leidse Vaart Nee Ja 1,8 m 

Teylingerlaan Nee Nee 1,2 m 

Carolus Clusiusweg Nee Nee 1,2 m 
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Uit de berekeningen blijkt dat de magneetveldzone in deze situatie 5 m bedraagt uit het hart van de 
kabelverbinding bij een liggingsdiepte van zowel 1,2 als 1,8 m. Doordat conform de handreiking van het RIVM de 
berekende magneetveldzone is afgerond per 5 m, is de magneetveldzone voor beide dieptes gelijk. 

 

Tabel 3: Breedte magneetveldzone open ontgraving 

  0,4T contour 

(uit het hart van de kabelverbinding) 

Omschrijving Zijde links Zijde rechts 

150 kV tracé in open ontgraving op 1,2 m 5 m 5 m 

150 kV tracé in open ontgraving op 1,8 m 5 m 5 m 

 

5.2 Liggingsconfiguratie in boring 

In onderstaande figuur is de liggingsconfiguratie weergegeven voor de situatie in de boring. In drie van de buizen 
bevindt zich een hoogspanningskabel. In de vierde buis wordt een glasvezelkabel gelegd voor communicatie. 
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Figuur 3: Liggingsconfiguratie in boring 

 

Uit de magneetveldberekeningen voor deze situatie blijkt dat de magneetveldzone bij het intredepunt van de 
boring 5 m bedraagt uit het hart van de verbinding, en de magneetveldzone 15 m na het intredepunt van de 
boring niet meer boven de 0,4 µT uitkomt. 

 

Tabel 4: Breedte magneetveldzone boring 

  0,4T contour 

(uit het hart van de kabelverbinding) 

Omschrijving Zijde links Zijde rechts 

150 kV tracé t.h.v. intredepunt 5 m 5 m 

150 kV tracé 15 m na intredepunt 0 m 0 m 
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5.3 Coordinaten intrede- en uittredepunten boringen 

In onderstaande tabel zijn de RD coordinaten van de in- en uittredepunten van de boringen weergegeven. 

Tabel 5: RD coordinaten boringen 

150 kV Q10 - Sassenheim Intredepunt Uittredepunt   

  x y x y   

Boring 1A 90088 474403 90976 473904   

Boring 10 91091 473751 91270 473369  

Boring 11 91285 473355 91660 473044  

Boring 9 91681 473016 91715 473032  

Boring 3A 91762 473075 92860 472690  

Boring 4 93186 472427 93928 471940  

Boring 4A 94012 471855 94662 472435  

Boring 5 94679 472448 95178 472487  

Boring 6 95194 472473 95505 472200  

Boring 7 95520 472186 95936 471978  
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6 Conclusie 

In onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van de breedte van de magneetveldzones voor de 
verschillende liggingsconfiguraties. 

Tabel 6: Samenvatting berekeningen magneetveldzones 

  magneetveldzone 

(uit het hart van de kabelverbinding) 

 1 m boven maaiveld 

Omschrijving Zijde links Zijde rechts 

150 kV tracé in open ontgraving op 1,2 m diepte 5 m 5 m 

150 kV tracé in open ontgraving op 1,8 m diepte 5 m 5 m 

150 kV tracé t.h.v. intredepunt boring 5 m 5 m 

150 kV tracé 15 m na intredepunt boring 0 m 0 m 

 

In onderstaande grafiek is de magneetveldzone als functie van de afstand gegeven voor de boring 3. Deze 
grafiek geldt m.u.v. de lengte van de boring voor alle andere boringen. 

 

Figuur 4: Magneetveldzone 1 m boven maaiveld 

 
Geconcludeerd kan worden dat er geen percelen met gevoelige bestemmingen binnen de magneetveldzone 
vallen. Ter hoogte van het uittredepunt van de boring HDD 4A aan de Jacoba van Beierenweg overlapt de 
magneetveldzone het perceel van nr. 128C met ongeveer 3 m over een lengte van ongeveer 6 m. Op dit perceel 
is alleen een bedrijf gevestigd, waardoor er geen sprake is van een gevoelige bestemming. 

 
7 Bijlagen 

Bijlage 1: Tracétekening met magneetveldzone 

Bijlage 2: Boortekeningen landtracé 
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1. Inleiding

1.1. Aanleiding 
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1.2. Doel- en vraagstelling van het onderzoek
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1.3. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied
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Figuur 1: De ligging van het tracé op een luchtfoto uit 2005 (bron: Google Maps). De ligging van het 

tracé is door middel van een rode lijn weergegeven. Parallel aan deze lijn zijn groene of 
blauwe lijnen aangegeven. De groene lijnen zijn die delen van het tracé waar een 
gestuurde boring wordt uitgevoerd. De blauwe lijnen zijn deeltracés waar een ontgraving 
van maximaal 1,8 m diep zal plaatsvinden ten behoeve van de aanleg van de kabel. De 
deeltracés zijn individueel genummerd. 
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2. Bureauonderzoek

2.1. Werkwijze
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2.2. Geologie, geomorfologie en bodem

2.2.1. Ontstaansgeschiedenis landschap
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Figuur 2: Verband tussen de zeespiegelstijging en de vorming en ligging van strandwallen en duinen
voor de Hollandse kust (Berendsen 2005). De verschillende geologische formaties in de 
figuur zijn terug te vinden in De Mulder et al. 2003. 
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2.2.2. Geomorfologie
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2.2.3. Datering van de strandwallen en strandvlaktes
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Figuur 3: De ligging van het tracé (rode lijn) op de verschillende strandwallen (bron: Dalen et al. 

2008, Vos et al. 2007 en Westerhof et al. 1988).  

2.2.4. Bodem en grondwater
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2.3. Archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden

0!�!�! Archeologische beleidskaarten van de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen
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2.4. Historische situatie en huidig landgebruik
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2.5. Mogelijke verstoringen
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2.6. Gespecificeerd verwachtingsmodel
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���	���8������	�6�))�	������(��	���8����������
�������!���(��������	��)�(��� ��	�	����6����	���	����������	����6����)��(������	�6�)� <��	��� �����
��������.
�	6���������	��	�������.����(�	�=�(�	�������8����������6����	�����������<����s.a.=!��

.�� ����	��)�(��� ��	� 	����6����	� ��	� ��� ������ 	����6����)��(�� ����	�6�)� ��� ,)��(�	�� ���
��������)��������(����������)�((����	����� ����>����������	!�.���,���(�	�������	������������)��������
6�����	������	����<����=���	6�8���8
))�	�8��	!���	������.
�	6�������	����OO�����1��6��������������>�
������,����(�������(���������)����	�(�)(��
��	����	(�������	��������	����	�6���������44M!�2�6�)�
��� ,���������� �)�� ��� ���	�6��������� �
���� ��� 8���� 6��������	)��(� ��� ���� ����� �	� ���� ���)���	�
,�))�	���)�� ������ �)��������	��	!� A��� ���� (�������)�� ��	

��)�	� ,)��(�� ���� ���� ��,���� �
���	� ���
.
�	6�����	�� �	� ��� 1��6��� ���	��� ������ �����	� �)�� �����)�	�� �	� ���� ,���	� ��	� ��� ����� ��
6!�
1����)�	�� (���� ������	� ���� ������	�	� 6���� ,�))�	���)�� ������ �)��������	��	!� .��� ,)��(�� ��(� 
��� ���
�������������� ��)������� (����� 
��� ��!� .���� ���� ��,�
�(� ����� ,�))�	���)�� 8��	� 8���� 6��������	)��(� ���
�	������	���	����	�
��)���	6�8����������)����������	����	����������������(�!���))�	���)��6���	����
��	6�8��� ������� ��)�	� ��	����� ����>�6���� ������	���������������	�� �	� ����

�6��9������	���

������������������������������������������������������
1 Deeltracé 8 was in eerdere fasen gepland als een tracé waar gegraven zou worden. Pas in een latere fase is besloten het 
tracé aan te leggen door middel van boren. 
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0!;!-! Verkennend booronderzoek
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3. Veldonderzoek

3.1. Onderzoekshypothese en onderzoeksopzet

#������)���	�����4	��	��������	����)��	���8��($����(�		�	�������$�����������	�����,
���
�	���8��(�
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6� �	����� ���
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8�� �	� ���� ���)���	!� '�	������ 8�	��� 6����	�
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���	��
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3.2. Werkwijze
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3.3. Resultaten deeltracé 4a

3.3.1. Lithologie en geologie
.��)����>���)�	������1��6���,�������
���,���	��	��������	������;!�.��,������,�
6�,������������
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3.3.2. Bodemopbouw
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3.3.3. Archeologische indicatoren
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3.4. Resultaten deeltracé 6

3.4.1. Lithologie en geologie
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3.5.2. Archeologische indicatoren
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3.6. Interpretatie
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4. Conclusie en aanbevelingen
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4.1. Beantwoording vraagstelling 

� Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 
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� Hoe is de bodemopbouw in het tracé en in welke mate is deze nog als intact te beschouwen? 
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� Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het tracé? En zo ja, op welke diepte ten 
opzichte van het maaiveld en het NAP? 
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� Wat is de specifieke archeologische verwachting van het tracé en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 
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� Hoewel niet het doel van een verkennende fase booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 
volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is 
de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het 
tracé? 
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� In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 
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4.2. Aanbevelingen 

?����	�� ���� �	���8��(� ��� ����	��������� ���� ���� ����>� ��� �6��� ��)�	� ����)��(� ��	6�8����
������)��������6�����	� (�	� ��������	!�#��� ,������� ���)����>� ��� �	� ,���	�� 0�� ��	� ���)����>� ;!����
,����� ��	� ��� ���
)����	� ��	� ���� �	��	��������	�� ��)��	���8��(� 6����� ������������ ��� ��	�
�����)��	���8��(� 
��� ��� )���	� �����	� �	� ��8�� �6��� ���)����>�!� 1�8��	� ��� )������� �	� ����� ��	� ���
�����6��(8�������	�(�	����������)��	���8��(�����,�����,�����	�
�����	�������)��������,���)����	��
��	� ��� �����6��(8�������	!� "����)�� ��� ,���)����	�� (�	� 6����	� ���������)�� ��� �	��������
������)�������� 6�����	� ����(���	� �	� (
		�	� ��8�� 6�����	� ������� 6����	� �����
��	������ �	�
���)�������)�!�

����	����	�� ������� ��� ����	���)����� �	� ,�������)�� ����� ��� ,�������� ��������$� �	� ���� ����)� ���
�����	����2
��/#�))�	�!�.�8�������������������������,���	��	��	�8�)������)��	����	�,��)
���	���	�
�	8�(����������)��	�������
��!�4..%� �����)�����6�)��������	�����������������,��)
�����	���	���$����
	���� ,���		�	� (�	� 6����	� ���� ,������������	��� �����������	� ��� �����������	� ���� ����,������	� ���
,������������	��	!��

������))�������	����	���8��(�	$�6����	����������)��������,���)����	�$����	�����������	����	����

�������	����	������	���8��(���	�������������	�+���	����������	����6����	!�.���������������	�
+���	������ ������(�
���6����	� ����� ���,�������� ��������� <��� �����	����2
��/#�))�	�=� �)����	��
���������	���8��(�(�	�6����	�,���		�	!��

4.3. Betrouwbaarheid  
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Projectnummer: 30480911 
Projectnaam: Noordwijk-Teylingen, 
                        Offshore Windpark Q10

Legenda
Traject

Bijlage 1: Topografische kaart
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Bijlage 2: Archis-informatie

Projectnummer: 30480911 
Projectnaam: Noordwijk-Teylingen, 
                        Offshore Windpark Q10
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Bijlage 5: Boorbeschrijvingen 
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zwak wortelhoudend, 
grijsbruin, ca1 omg 
vlekkerig130

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, geel, ca1 omg

30

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtgeel, bhc ca1

-20
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getekend volgens NEN 5104
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X: 91730.4
Y: 473040.5

Datum: 8-12-2011

Opmerking:
Hoogte (m NAP): 2
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berm200

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
sterk wortelhoudend, 
bruin, ca1 omg150

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen roest, 
lichtgrijs, ca1 omg

80

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtgrijs, bhc ca1

0
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X: 91767.7
Y: 473072.4

Datum: 8-12-2011

Opmerking:
Hoogte (m NAP): 1.9
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berm190

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, bha ca1 
omg

170

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
bruin, bha ca1 omg

150

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
donker grijsbruin, bha2 
ca1

140

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
grijsbruin, bhb2 ca1

100

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen roest, 
oranjegeel, bhc2 ca1

70

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtgrijs, bhc2 ca1

40

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
licht grijsbruin, bha3 ca1

35

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtgrijs, bhc3 ca1

-10

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sterk humeus, 
grijszwart, bha4 venig 
loodzand ca1

-15

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
donkergrijs, bhc4 ca1

-30

Zand, matig fijn, matig 
siltig, grijsbeige, bhc4 
ca1

-140

Zand, matig fijn, matig 
siltig, grijsbeige, bhc4 
ca3

-210
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X: 91814.4
Y: 473112.8

Datum: 8-12-2011

Opmerking:
Hoogte (m NAP): 2.1
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berm210

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
sporen grind, sporen 
baksteen, sporen puin, 
grijsbruin, ca1 omg

190

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
sporen grind, 
donkerbruin, bha ca1

160

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
grijsbeige, bhb ca1

130

Zand, matig fijn, matig 
siltig, grijsbeige, bhc 
ca1

100

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
licht grijsbruin, bha2 ca1

90

Zand, matig fijn, matig 
siltig, geel, bhc2 ca1

80

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtgrijs, bhc2 ca1
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X: 91846.3
Y: 473142.2

Datum: 8-12-2011

Opmerking:
Hoogte (m NAP): 2.1
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Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
sporen grind, sporen 
baksteen, sporen puin, 
bruinbeige, ca1 omg

70

Zand, matig fijn, matig 
siltig, geel, bhc ca1

60

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtgrijs, bhc ca1
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X: 91879.9
Y: 473175.9

Datum: 8-12-2011

Opmerking:
Hoogte (m NAP): 2
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berm200

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, bha ca1

180

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
grijs, bhe ca1

140

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
grijsbruin, bhb ca1

120

Zand, matig fijn, matig 
siltig, geel, bhc ca1

70

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
sporen houtskool, 
grijsbruin, bha2 ca1

60

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtgrijs

0
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X: 91908.5
Y: 473204.6

Datum: 8-12-2011

Opmerking:
Hoogte (m NAP): 2
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Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
sporen wortels, sporen 
baksteen, bruingeel, 
vlekkerig ca1 omg150

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
donkerbruin, bha ca1

130

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
bruingrijs, bhb ca1

100

Zand, matig fijn, matig 
siltig, bruingeel, bhc ca1

80

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
grijsbruin, bha2 ca1

70

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtgrijs, bhc2 ca1

60

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
donkerbruin, bha3 ca1

50

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtgrijs, bhc3 ca1

0



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Legenda afkortingen Archeologische Boorbeschrijving (conform ASB 2008)
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Bijlage 6: Periodentabel
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Projectnaam: Noordwijk-Teylingen, 
                        Offshore Windpark Q10
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Bijlage 7: Topografische militaire kaart uit 1900
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Projectnummer: 25910111 
Projectnaam: Noordwijk-Teylingen, 
                        Windmolenpark op zee
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Bijlage 8: Beleidskaart Gemeente Noordwijk

Lage verwachting voor archeologische waarden

Middelhoge verwachting voor archeologische waarden
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Vooroverleg inpassingsplan kabeltracé Luchterduinen (voorheen Q10) en nota van beantwoording 
 
In het kader van het overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna:Bro) is aan de besturen en diensten van de betrokken 
bevoegde gezagen gevraagd om een reactie te geven op het voorontwerp inpassingsplan kabeltracé Q10. Dit betreft de gemeenten Teylingen, Noordwijk, 
Noordwijkerhout, provincie Zuid Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Dienst Regelingen en ProRail. 
 
Bovenstaande besturen zijn van 20 februari 2012 tot en met 2 april 2012 in de gelegenheid gesteld een reactie te geven. Op 24 april heeft een Bro overleg 
plaatsgevonden tussen de vertegenwoordiger van het ministerie van EL&I en de gemeenten Noordwijk, Teylingen en Noordwijkerhout. Daarnaast zijn 
schriftelijke reacties ontvangen. De samenvatting van de reacties en een reactie hierop van het bevoegd gezag is opgenomen in de bijlage. 

Reacties op hoofdlijnen 
 
Naar aanleiding van de op het ontwerp ingebrachte reacties is het tracé nader beschouwd op naar voren gebrachte knelpunten. Dit betrof met name de 
aantasting van bouwvlakken, de kap van (beschermde) bomen, de doorloop van het kabeltracé door Archeologische Waardevolle Verwachtingsgebieden, 
effecten op de cultuurhistorisch waardevol gebieden, effecten op de infrastructuur (belemmering wijkontsluitingen en afsluiting fietspaden) en effecten op de 
volksgezondheid (magneetveldsterkte). Een en ander heeft geleid tot aanpassingen van het tracé, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de belangrijkste in 
de reacties geuite bezwaren tegen het oorspronkelijke ontwerp. 
 
 
Bijlage  
Nota van antwoord voorontwerpinpassingsplan kabeltracé Luchterduinen (voorheen Q10) 
 
In de navolgende tabel zijn de vooroverlegreactie samengevat en voorzien van een reactie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie. In de laatste kolom van de tabel is aangegeven op welke wijze het inpassingsplan is aangepast. Voor zover reacties inhoudelijk overeenkomen is 
de reactie niet steeds herhaald, maar is volstaan met verwijzing.  
 
Instantie  Samenvatting van de reactie Reactie van het ministerie Planaanpassing 
1) Gemeente Teylingen 
 

a. De gemeente Teylingen geeft aan dat in paragraaf 2.3 
abusievelijk vermeld staat dat de kabel parallel aan de 
weg in een open sleuf aangelegd wordt. Echter, dit 
gedeelte van het tracé wordt geboord. 

 

Dit is correct en wordt aangepast 
 

Aanpassing 
paragraaf 2.3  

 b. De gemeente Teylingen is het niet eens met de 
strekking zoals verwoord in paragraaf 6.2 onder 
Wijziging planologisch regime waarbij melding wordt 
gemaakt dat slechts ter hoogte van het verdeelstation 
er sprake zal zijn van een gewijzigde planologisch 
regime. Er zijn diverse bouwvlakken die direct grenzen 

De kabel zal onder de Jacoba van 
Beierenweg geboord worden aangelegd. 
Dit is een wijziging tov de oorspronkelijke 
plannen. Door de boring lopen er geen 
elektromagnetische velden over percelen 
met gevoelige bestemmingen en over 
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aan de Jacoba van Beierenweg die onder de 
beschermingszone van de kabel komen te liggen. 

 

bouwvlakken. De beschermingszone van 
de kabel wordt gehandhaafd op 5 meter 
vanuit de hartlijn van de kabel. 

 c. In hoofdstuk 7 ontbreekt ProRail als gesprekspartner. 
Er is wel degelijk overleg gevoerd met deze 
organisatie. 

 

Dit wordt aangepast.  
 

Aanpassing 
hoofdstuk 7 

 d. Volgens de gemeente Teylingen valt kap van de 
bomen bij het verdeelstation aan de Carolus 
Clusiuslaan onder de boswet. De gemeente wil graag 
weten hoe Eneco dit gaat compenseren. Bovendien 
vraagt de gemeente zich af of de compensatie van de 
gekapte bomen niet in de toelichting van het 
inpassingsplan opgenomen moet worden. 

 

Eneco zal indien nodig een melding Boswet 
indienen bij het Ministerie van EL&I. 
Eventuele compensatie zal indien mogelijk 
op hetzelfde perceel plaatsvinden. Dit wordt 
in de toelichting opgenomen. 
 

Aanpassing 
paragraaf 4.6.2 

T.a.v. de planregels e. In artikel 3.1 is niet duidelijk op welke manier de 
beschermingszone gemeten wordt. 

 

In artikel 2 ‘Wijze van meten’ wordt 
toegevoegd dat vanuit het hart van de 
lijn/leiding zoals aangegeven middels het 
figuur ‘hartlijn leiding - hoogspanning’ wordt 
gemeten. 
 

Aanpassing van 
artikel 2. 

 f. In artikel 3.2 wordt de suggestie gewekt dat er 
overeenkomstig dit artikel gebouwd mag worden.  

 

Ter bescherming en onderhoud van de 
kabel mag ter plaatse van de 
dubbelbestemming niet worden gebouwd. 
 

 

 g. Volgens de gemeente Teylingen moet artikel 3.2.1 
aangepast worden in ‘er mag alleen worden gebouwd 
ten behoeve van de hoogspanningsleiding.  

 

Ter bescherming en onderhoud van de 
kabel mag ter plaatse van de 
dubbelbestemming niet worden gebouwd. 
Artikel 3.4.3 geldt voor het uitvoeren van 
werken, geen bouwwerken zijnde, of van 
werkzaamheden. Dit artikel heeft betrekking 
op andere werkzaamheden dan bouwen 
 

 

 h. Volgens de gemeente moet artikel 6.1.2 aangepast 
worden want volgens het overgangsrecht zou dit pas 
mogelijk moeten zijn na schriftelijk advies van de 
leidingbeheerder. 

Het overgangsrecht is opgenomen op basis 
van art. 3.2.1 Bro. Deze bepaling dient 
letterlijk overgenomen te worden en kan 
derhalve niet gewijzigd worden. 
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Overig i. Is het mogelijk om op www.ruimtelijkeplannen.nl de 

andere voorkomende bestemmingen in te zien? 
 

Wanneer de onderliggende 
bestemmingsplannen zijn gedigitaliseerd 
(voor 1 juli 2013 dienen alle plannen 
digitaal te zijn), liggen alle plannen in 
‘lagen’ over elkaar, waardoor zowel het 
bestemmingsplan als het inpassingsplan te 
zien zijn. 
 

 

 j. Uit de teksten blijkt dat men op de hoogte is van de 
aanwezigheid van hoge druk aardgasleidingen. De 
enige leiding die met name genoemd wordt is de 
gasleiding die bij de Gooweg in Noordwijk wordt 
gekruist. Wellicht ten overvloede, maar voor Teylingen 
is een andere leiding relevant: die langs de Leidsevaart 
op de grens van Teylingen en Noordwijkerhout. Kan de 
aanwezigheid van deze leiding opgenomen worden in 
de toelichting? 

 

Dit wordt opgenomen in de toelichting. 
 

Aanpassing 
paragraaf 2.1 

 k. De gemeente Teylingen geeft aan dat het kabeltraject 
weliswaar niet door Archeologisch Waardevolle 
Gebieden loopt, maar wel door Archeologische 
Waardevolle Verwachtingsgebieden in de categorie 3,4 
en 6. Deze categorieën zijn onderzoeksplichtig. 

 

Er heeft een archeologisch onderzoek 
plaatsgevonden. Daar waar de 
archeologische studie aangeeft dat een 
verdere onderzoeksverplichting geldt wordt 
dit ingevuld door bij de te graven stukken 
met archeologische begeleiding te werken.  
 

 

 l. Landelijk gebied Voorhout: De bovengrondse 
bestemmingen van het bestemmingsplan blijven 
gehandhaafd; daaraan wordt de dubbelbestemming 
‘leiding – hoogspanning toegevoegd door middel van 
dit inpassingsplan. 

 

Ter kennisgeving aangenomen. 
 

 

 m. Landelijk gebied Sassenheim: De bovengrondse 
bestemmingen van het bestemmingsplan blijven 
gehandhaafd; daaraan wordt de dubbelbestemming 
‘leiding – hoogspanning toegevoegd door middel van 
dit inpassingsplan. 

Ter kennisgeving aangenomen. 
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2) Gemeente Noordwijk    
Naar aanleiding van de 
brief: 
 

a. Het tracé op het gebied van de gemeente Noordwijk 
gaat uit van een doorboring van het duingebied, een 
situering aan weerszijden van de Northgodreef en 
Gooweg, deels met een boring en (groten) deels met 
een open ontgraving. Deze tracékeuze heeft effecten 
op de de infrastructuur (belemmering wijkontsluitingen 
en afsluiting fietspaden) en op de volksgezondheid 
(magneetveldsterkte). Gelet op het vorenstaande pleit 
de gemeente Noordwijk voor een alternatief tracé, 
eventueel in combinatie met een volledige boring, 
waarbij de gesignaleerde effecten volledig vervallen. 

 

Eneco zal voor zover technisch mogelijk het 
tracé van de Northgodreef boren.  
Belemmeringen van infrastructuur zoals 
afsluitingen zullen tot een minimum worden 
beperkt en zijn slechts tijdelijk. 
 
 

 

T.a.v. de planverbeelding: 
 

b. In de planverbeelding ontbreekt een gedeelte van het 
tracé in de Noordzee. 

 

Dit is correct en wordt aangepast 
 

Aanpassing. 
Ontbrekende 
stuk 
planverbeelding 
wordt 
toegevoegd 

T.a.v. de planregels: 
 

c. In het concept-ontwerp inpassingsplan is gekozen voor 
de methodiek van het toevoegen van één 
medebestemming ‘Leiding-Hoogspanning.’ Dat 
betekent in de praktijk dat ten aanzien van het 
plangebied zowel analoge bestemmingsplannen van 
toepassingen zijn en het digitale inpassingsplan. Dat is 
voor de burger niet inzichtelijk. Waarom is er niet 
gekozen voor één inpassingsplan, waarbij niet alleen 
de nieuwe medebestemming maar ook de reeds 
geldende bestemming zijn meegenomen?  

 

Voor deze methodiek is in de Wro gekozen 
om de soevereiniteit van de gemeentes niet 
aan te tasten. Dit is voor een ontwikkeling 
als deze een veel gebruikte systematiek, 
die in de ruimtelijke ordening standaarden 
is vastgelegd  Wanneer de onderliggende 
bestemmingsplannen zijn gedigitaliseerd 
liggen alle plannen in ‘lagen’ over elkaar, 
waardoor zowel het bestemmingsplan als 
het inpassingsplan te zien zijn. Op deze 
manier zijn de vigerende rechten uit de 
vigerende bestemmingsplannen 
gewaarborgd. 
 

 

 d. Bij artikel 3.1 is niet duidelijk op welke manier de 
beschermingzone wordt gemeten. Is dat vanaf het hart 
van de hoogspanningsleiding of vanaf de buitenzijde 

In de artikel 2 ‘Wijze van meten’ wordt 
toegevoegd dat vanuit het hart van de 
lijn/leiding zoals aangegeven middels het 

Aanpassing 
artikel 2 
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van de hoogspanningsleiding. 
 

figuur ‘hartlijn leiding - hoogspanning’ wordt 
gemeten. 
 

 e. In artikel 6.3 wordt verwezen naar het bevoegd gezag. 
Volgens artikel 3.2.3 van het Bro wordt in dat artikel de 
gemeenteraad genoemd als bevoegd gezag. ‘Bevoegd 
gezag’ moet vervangen worden door ‘gemeenteraad.’ 

 

Het overgangsrecht is opgenomen op basis 
van art. 3.2.1 Bro. Deze bepaling dient 
letterlijk overgenomen te worden en kan 
derhalve niet gewijzigd worden. 

 

T.a.v. de toelichting: 
 

f. In paragraaf 1.1 is aangegeven dat Q10 Offshore Wind 
BV op 18-12-2009 een vergunning op grond van de 
Wet beheer Rijkswaterstaatwerken heeft verkregen 
voor het windturbinepark Q10. De vergunning strekt 
voor een periode van 20 jaar waarna het 
windturbinepark, inclusief de kabel, moet worden 
verwijderd. Om die reden is de vraag of de beperkende 
voorschriften in het inpassingsplan van het landzijdige 
kabeltracé gehandhaafd moet blijven na ommekomst 
van deze termijn zoals verwoord in de concept 
overeenkomst tot vestiging van een opstalrecht.  

 

De planperiode van het inpassingsplan is 
10 jaar en is daarom korter dan de 
vergunningperiode. Het inpassingsplan 
wordt daarom om de 10 jaar herzien, de 
offshore waterwet vergunning kent een 
gebruiksperiode van 20 jaar. 
 

 

 g. In paragraaf 1.1 - 3e alinea moet ‘tussen Noordwijk aan 
Zee en Sassenheim” vervangen worden door ‘vanaf 
het windmolenpark Q10 in de Noordzee tot het 
hoogspanningsstation Sassenheim, in het grondgebeid 
van de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout en 
Teylingen’.  

 

Dit is correct en wordt aangepast 
 

Aanpassing 
paragraaf 1.1 

 h. In paragraaf 1.2 wordt als reden voor een 
inpassingsplan de bescherming van het kabeltracé 
aangegeven en het feit dat het gaat om een openbaar 
werk van algemeen nut. Het is beter om te vermelden 
dat het hier gaat om een project waarvan de 
verwezenlijking onderdeel is van nationaal ruimtelijk 
beleid. 

 

Dit is correct en wordt aangepast 
 

Aanpassing 
paragraaf 1.2 

 i. In paragraaf 2.3 wordt aangegeven dat het kabeltracé 
door middel van een gestuurde boring de duinen kruist 

Dit is correct en wordt aangepast              
 

Aanpassing 
paragraaf 2.3 
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en dan vervolgens parallel langs de Northgodreef en 
Gooweg loopt. Echter langs de Northgodreef en de 
Gooweg vindt over het grootste deel geen gestuurde 
boring plaats maar een open ontgraving. 

 
 j. In paragraaf 3.1.1 staat dat de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte in de ontwerpstatus verkeerd. 
Inmiddels is deze door de minister van I&M is 
vastgesteld, waarbij de Nota Ruimte (zie bij 3.1.2) is 
vervallen. 

 

Dit is correct, paragrafen 3.1.1 en 3.1.2 
worden aangepast 
 

Aanpassingen 
paragrafen 3.1.1 
en 3.1.2 

 k. In paragraaf 3.2.1 in de 3e alinea staat ‘daarbij is 
aangegeven dat in de door Provinciale Staten 
vastgestelde nota “energiebeleid in 
uitvoeringsperspectief” is aangegeven dat dat in 2020 
circa 1.000 MW op land “en vlak voor de kust” haalbaar 
lijkt. Een dergelijke passage is niet terug te vinden in 
de Nota. De provincie zou van oordeel zijn dat het 
rijkbeleid betreft. 

 

De passage is een verwijzing uit de 
provinciale structuurvisie. Daarin staat op p. 
61, onderaan: “In de door Provinciale 
Staten vastgestelde nota ‘Energiebeleid in 
uitvoeringsperspectief’ (september 2009) is 
aangegeven dat in 2020 circa 1000 MW op 
land en vlak voor de kust (‘near shore’) 
haalbaar lijkt.” 
Op basis van deze structuurvisie is deze 
passage opgenomen.  

 

 l. In paragraaf  3.3.1: Bij de gemeente Noordwijk 
ontbreekt de vermelding van de van toepassing zijnde 
Intergemeentelijk structuurvisie Greenport Duin- en 
Bollenstreek. Daarnaast ontbreekt de van toepassing 
zijnde Erfgoednota en de op basis van deze nota 
vastgestelde Erfgoedverordening. 

 

Dit is correct en wordt aangepast 
 

Aanpassing 
paragraaf 3.3.1 

 m. In paragraaf  6.2 bij het onderdeel Wijziging 
planologisch regime geeft de gemeente aan dat een 
vergoeding voor het opstalrecht niet per definitie 
betekent dat er geen sprake meer kan zijn van 
planschade in de zin van de Wro. Dit betreft twee 
gescheiden vergoedingsstelsels. 

 

Er worden met de gemeenten 
overeenkomsten gesloten m.b.t. het zakelijk 
recht (recht van opstal) voor de kabel. In de 
vergoeding van het zakelijk recht kan 
overeen worden gekomen dat de 
planschade in die vergoeding is 
verdisconteerd. Daarnaast kunnen in het 
kader van de Wro eventuele 
planschadeclaims worden ingediend.  
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 n. Onderaan paragraaf 6.2 moet ‘het bevoegd gezag’ 

vervangen worden door ‘de Minister.’ 
 

In de toelichting zal bevoegd gezag 
aangepast worden naar ‘bevoegde 
Minister’. 
 

Aanpassing 
paragraaf 6.2 

3) Gemeente 
Noordwijkerhout 

 

a. Tijdens het Bro-overleg van 24 april jl. en later per brief 
gaven de wethouders van Noordwijkerhout aan dat een 
alternatief tracé vanwege het waardevolle, open 
grasland en bos, behorend bij landgoed Leeuwenhorst, 
wenselijk is. Naast de waardevolle landschappelijke 
elementen, is dit gebied ook gekwalificeerd als 
cultuurhistorisch waardevol gebied met een zeer grote 
archeologische verwachting. 

 

Eneco heeft na aanleiding van een gesprek 
met de gemeente Noordwijkerhout een 
beperkte verlenging en verlegging van de 
boring voorgesteld. De gemeente 
Noordwijkerhout heeft hier instemmend op 
gereageerd. De boring zal met 150m 
worden verlengd. Hierdoor kan de locatie 
van het uittredepunt worden verlegd van 
het terrein van landgoed Leeuwenhorst 
naar de overzijde van de weg. Het 
landgoed Leeuwenhorst wordt hierdoor niet 
meer aangetast en is er geen 
kapvergunning nodig. 
Het is hierdoor tevens niet nodig een 
kabelgoot dwars over de weg te graven, de 
verlengde boring is daardoor 
verkeerstechnisch gunstiger . 
 

 

 b. Het uittredepunt op landgoed Leeuwenhorst wordt 
vanwege de natuurwaarden als onwenselijk 
beschouwd.  
 

Zie antwoord bij 3) a. 
 

 

4) Provincie Zuid 
Holland 

 

a. De provincie Zuid Holland geeft aan dat uit de stukken 
niet blijkt of er in het zuidelijke deel van het Natura 
2000 gebied Zuid-Kennemerland sprake is van de 
aanwezigheid van een bepaald habitattype en zo ja om 
welk type het gaat 

 

De habitattypen zijn voldoende onderzocht 
in het ecologische onderzoek. De provincie 
heeft dit inmiddels bevestigd.  
 

 

 b. Het uittredepunt van een van de gestuurde boringen 
bevindt zich in het gebied Leeuwenhorst dat onderdeel 
uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur. De 
provincie Zuid Holland geeft aan dat aangegeven moet 
worden waarom voor deze locatie is gekozen en 

Zie antwoord onder 3a. 
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waarom er geen alternatief gevonden kan worden dat 
buiten de Ecologische Hoofdstructuur ligt.  

 
 c. Het is onduidelijk wat er bedoeld wordt met de 

opmerking dat de provincie voor dit gebied het 
bevoegd gezag is want bij gebieden die tot de 
Ecologische Hoofdstructuur horen is het verlenen van 
vergunningen in het kader van de 
Natuurbeschermingswet niet aan de orde. 

 

De provincie is bevoegd gezag in het kader 
van de Ecologische Hoofdstructuur. De 
provincie geeft aan dat het verlenen van 
een vergunning door de provincie in het 
kader van de Natuurbeschermingswet niet 
aan de orde is voor het EHS gebied waar 
de kabel onderdoor geboord wordt (De 
Leeuwenhorst). 
 

 

 d. Om goed te kunnen beoordelen of het Natura 2000 
gebied Zuid-Kennemerland negatief beïnvloed zal 
worden door het aanleggen van de 
hoogspanningsleiding zijn volgens de provincie nog 
enkele gegevens nodig 
a) Om te kunnen beoordelen of het bemalingsadvies 

dat is opgesteld met betrekking tot de bij de 
Northgodreef toe te passen bronbemaling op basis 
van de juiste uitgangspunten en voorzien van een 
worst case benadering is opgesteld dient inzicht in 
dit advies te worden gegeven. 

b) De conclusie dat het in het duingebied infiltreren 
van water tot ‘verwaarloosbare’ gevolgen zal leiden 
dient ‘rekenkundig’ nader te worden onderbouwd. 

c) Ervan uitgaande dat bij de op het strand te graven 
put van waaruit een van de gestuurde boringen 
begonnen zal worden sprake zal zijn van 
bronbemaling, dient rekenkundig onderbouwd te 
worden dat deze, ook in een worst case situatie, 
niet tot verlaging van de grondwaterstand in de 
omgeving zal leiden. 

 

a) De provincie heeft nadat zij de 
stukken heeft ontvangen en 
beoordeeld aangegeven dat er geen 
effecten zijn op het Natura 2000 
gebied. 

b) De provincie heeft aangegeven dat 
er geen effecten zijn op het Natura 
2000 gebied. 

c) Er zal geen bronbemaling 
plaatsvinden bij de op het strand te 
graven put. 

 
 

 

5) Hoogheemraadschap 
van Rijnland 

 

a. Het Hoogheemraadschap van Rijnland beschrijft in 
haar zienswijze de juridische, procedurele gang van 
zaken omtrent de Rijkscoördinatieregeling. De 

Deze reactie is ter kennisgeving 
aangenomen 
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afgegeven Watervergunning van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland valt onder de 
Rijkscoördinatieregeling. Op 12 april heeft het bevoegd 
gezag de ontwerp-Watervergunning opgesteld en 
verstuurd naar Agentschap NL. 

 
6) Dienst Regelingen 
 

a. Dienst Regelingen maakt de opmerking aangaande 
paragraaf 4.6.2 van het inpassingsplan. In het rapport 
wordt, met betrekking tot de Flora- en Faunawet, 
genoemd dat alleen ontheffing wordt aangevraagd voor 
de rugstreeppad, bittervoorn en de kleine 
modderkruiper. Echter, er is ook ontheffing 
aangevraagd voor de rietorchis. Ook deze ontheffing 
moet samen met de mitigerende maatregelen die 
worden getroffen, worden opgenomen in het 
inpassingsplan 
 

De mitigerende maatregelen voor de 
rietorchis zullen worden opgenomen in het 
inpassingsplan.  
De bescherming van de rietorchis wordt 
geborgd in de regels. 

Aanpassing 
paragraaf 4.6.2 
 

7) ProRail 
 

a. ProRail heeft per e-mail laten weten geen zienswijze te 
hebben op het concept-ontwerp inpassingsplan 
 

Deze reactie is ter kennisgeving 
aangenomen 
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Vergaderpunten
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4. Stand van zaken project Q10: on- en offshore
5. Standpunt wethouders t.o.v. het kabeltracé in de brede zin van het woord
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11. Rondvraag
12. Sluiting

Verslag

1. Opening
De heer Roosdorp, plaatsvervangend directeur directie Energie en
Duurzaamheid van het ministerie van EL&I, opent het overleg, heet alle
genodigden welkom en licht het doel van het overleg toe.

2. Kennismaking
Alle aanwezigen stellen zichzelf voor.

3. Mededelingen
De wethouder van de gemeente Teylingen, de heer Stuurman, heeft zich
met kennisgeving afgemeld voor het overleg. De heer Nedermeijer stelt
het verslag op en stuurt dit op korte termijn naar de genodigden van het
overleg.

4. Stand van zaken project Q10
Nedermeijer licht de laatste stand van zaken van het project toe en
focust op de volgende punten:

a.  Het versturen van de termijnbrief naar alle bevoegde gezagen.
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DGETM-ED / 12057749b.  Het gesprek van 23 april met de Commissie MER over het

onverplichte advies inzake de milieuonderbouwing van het
windpark met de bijbehorende kabelverbinding

c. Op basis van het MER en de Passende Beoordeling is op 18
december 2009 een Wbr vergunning verleend. Nu wordt een
wijziging van het project voorgestaan (windturbinetype,
aanlandingspunt, route kabeltracé).

5. Standpunt wethouders t.o.v. het kabeltracé
in de brede zin van het

woord
De wethouders van de aanwezige gemeenten geven aan begrip te hebben
voor het standpunt van de overheid om duurzame energie op te wekken
en geven aan hier geen problemen mee te hebben en hier ook aan mee te
willen werken. De wethouders zijn echter niet blij met de komst van het
windpark voor de kust bij Noordwijk maar beschouwen de komst van het
windpark inmiddels als een gegeven. De wethouders begrijpen dat er een
kabel aan land moet komen om de opgewerkte duurzame energie op het
nationale net aan te sluiten. De wethouders geven aan op een aantal
punten niet blij te zijn met de route van het tracé. Het feit dat er een
kabeltracé aangelegd moet worden is helder en de wethouders willen best
hun medewerking hieraan verlenen, mits de belangen van de drie
gemeenten goed geborgd worden.

6. Gemeentelijke discussiepunten t.a.v. het
ontwerp

Rijksinpassingsplan
Noordwijkerhout:
De wethouders van Noordwijkerhout geven aan dat het tracé een
onwenselijke route door gemeentegrond volgt. De archeologische waarden
in de Zwettenpolder zijn volgens de gegevens van de gemeente niet
onderzocht. Daarnaast willen de wethouders niet dat er grootschalige
bomenkap op het landgoed van de Barones van Heeckeren plaatsvindt
vanwege de bijzondere natuurwaarden. De wethouders zien liever dat het
tracé de Zwettenpolder ongemoeid laat en verplaatst wordt naar de
naastgelegen bollengronden. Een kaart met een alternatief tracé laten de
wethouders bij het ministerie achter. Bovendien geven de wethouders aan
dat Eneco in hun visie niet goed gekeken heeft naar alternatieve routes.
Tot slot uitten de wethouders hun ongenoegen over het feit dat de
bestuurders van de gemeente Noordwijk niet vanaf het begin bij de
planvorming rond het kabeltracé zijn betrokken. De wethouders geven aan
pas op 14 maart voor het eerst van (de route) van het kabeltracé te
hebben gehoord.

Noordwijk:
De wethouder van Noordwijk geeft aan dat Eneco deze gemeente een bod
heeft gedaan om alsnog onder de Northgodreef te boren én de aanvraag
voor EU-subsidie voor innovatieve en grotere turbines in te trekken als
Noordwijk haar bezwaren tegen het kabeltracé staakt. De wethouder van
Noordwijk geeft aan hier niet mee akkoord te gaan.
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over alternatieve routes heeft gesproken maar dat Eneco besloten heeft
om niet voor deze alternatieven te kiezen. Roosdorp zegt toe telefonisch
contact met Eneco op te nemen en met hen de optie van alternatieve
tracés te bespreken. Roosdorp onderneemt deze actie op voorwaarde dat
de gemeenten met Eneco op bestuurlijk niveau over de verdere
samenwerking praten. De wethouders van de aanwezige gemeenten staan
open voor overleg.

Voorts geven de wethouders aan om samen met Eneco de grondeigenaren
van het alternatieve tracé te willen bezoeken, teneinde hen ervan te
overtuigen in te stemmen met dat alternatief.

Roosdorp:
Roosdorp geeft een uitgebreide toelichting over de werking van de
Rijkscoördinatieregeling en over de eventuele gevolgen indien een
gemeente bij de vergunningverlening in gebreke blijft.

7. Stand van zaken afgifte concept omgevingsvergunning
  Noordwijkerhout

De wethouders van Noordwijkerhout geven onomwonden aan dat de
gemeente de omgevingsvergunning (kap) weigert. De gemeente wil de
kap van bomen vanwege de unieke waarden niet toestaan. De wethouder
geeft aan dat het ministerie van EL&I de vergunningverlening in het
uiterste geval mag overnemen. Het ministerie van EL&I wil deze procedure
liever niet toepassen, alleen als alle opties bekeken zijn kan het ministerie
besluiten de vergunningverlening over te nemen van de gemeente.

8. Informeren gemeenteraden
In de periode van terinzagelegging hebben de gemeenteraden de
gelegenheid de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het
ontwerp Rijksinpassingsplan. De zienswijzen kunnen bij de verdere
besluitvorming betrokken worden.

9. Hoe ziet het proces er verder uit
Roosdorp deelt met de wethouders het proces:

a. Na aanpassingen van  ontwerpvergunningen en ontwerp
Rijksinpassingsplan vindt in mei/juni een informatieavond en een
regio-overleg plaats.

b. Het ontwerp Rijksinpassingsplan en de ontwerpvergunningen
worden 6 weken ter inzage gelegd. De informatieavond vindt in
deze periode plaats.

c. Vervolgens worden ingebrachte zienswijze op het ontwerp
Rijksinpassingsplan en de ontwerpvergunningen verwerkt

d. Na verwerking (zomerperiode!) kunnen de besluiten door de
bevoegde gezagen worden getekend en gepubliceerd, waarna
beroep in één instantie (Raad van State) open staat voor partijen
die dit binnen zes weken na publicatie aantekenen.

e. Eventuele beroepszaken dienen op basis van de Crisis- en
Herstelwet binnen zes maanden tot een uitspraak te leiden van de
Raad van State.
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Nedermeijer geeft bij de wethouders aan dat Eneco hen verzoekt om
medewerking te verlenen aan het sluiten van een opstalovereenkomst
tussen de gemeente als grondeigenaar en Eneco. Veel bermen naast
wegen waarin de kabel gelegd wordt zijn gemeentelijk eigendom. Indien
Eneco niet tot overeenstemming komt zal Eneco de Belemmeringenwet
Privaatrecht gebruiken om dit af te dwingen.

11.Rondvraag
Er zijn geen vragen

12.Sluiting
Roosdorp sluit de vergadering
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Geachte heer Nedermeijer, 

Ministerie van EL&I 
t.a.v. dhr. P.J. Nedermeijer 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Leiden, 2 7 APR. 2012 

O ; 

O ! 

Op 21 maart 2012 ontvingen wij, in het kader van art. 3.1.1 Bro, uw verzoek tot een reactie 
op het voorontwerp inpassingsplan kabeltracé QIO. 

In artikel 9b, eerste lid onder a van de Electriciteitswet 1998 is bepaald dat op de 
besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de 
Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die 
nodig zijn voor Offshore Windpark QIO gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze 
procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie (EL&I). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in 
samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met 
toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde hd, in samenhang met artikel 3.35, 
vierde lid, van de Wro. 

De Watervergunning van het hoogheemraadschap van Rijnland is één van de besluiten die 
nodig zijn voor Offshore Windpark QIO. Daarom is ook op Watervergunning de 
rijkscoördinatieregeling van toepassing. Op 12 april 2012 hebben wij de ontwerp-
Watervergunning (ons kenmerk V54110) opgesteld en verstuurd naar uw collega mevrouw 
Dahm. 

Archimedesweg 1 
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postbus 156 
2300 AD Leiden 
telefoon (071) 3 063 063 
telefax (071) 5 123 916 internet: www.rijnland.net e-mail: posterljnland.net 



Hoogheemraadschap van 

Rijnland 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer J. Jonker (071-3063462). Wij 
verzoeken u om in alle correspondentie over uw plan ons bovengenoemde kenmerk te 
vermelden. 

Hoogachtend, 

Namens dijkgraaf en hoogheemraden. 

Mw. drs. Ir. LKjamps-Luitwieler, 
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening 
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postadres: 
postbus 156 
2300 AD Leiden 
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telefax (071) 5 123 916 internet: www.rijniand.net e-mail: post@rijnland.net 
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